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ชื่อเร่ืองการคนควาแบบอิสระ ความพึงพอใจของลูกคาตอแผนกอะไหล หางหุนสวน

จํากัด แสงชัยพาณิชย จังหวัดเชียงใหม 
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ปริญญา     บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

     

อาจารยที่ปรึกษาการคนควาแบบอิสระ รองศาสตราจารยชูศรี  เท้ียศิริเพชร        

 

บทคัดยอ 

 

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของลูกคาตอแผนกอะไหล 

หางหุนสวนจํากัด แสงชัยพาณิชย จังหวัดเชียงใหม เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก 

แบบสอบถาม สอบถามจากลูกคาขายสงขายสง ไดแก รานจําหนายอะไหลขนาดเล็ก รานซอม

รถจักรยานยนต และผูจําหนายรถจักรยานยนตมือสอง ในจังหวัดเชียงใหมของ หางหุนสวนจํากัด 

แสงชัยพาณิชย จํานวน 155 ราย การวิเคราะหขอมูลใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก ความถ่ี คารอยละ 
และคาเฉล่ีย 

ผลการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย อายุระหวาง 41 - 

50 ป ระดับการศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษาตอนตน กิจการตั้งอยูอําเภอเมือง เปนธุรกิจรานซอม

รถจักรยานยนต รูปแบบกิจการประเภทบุคคลธรรมดา/เจาของคนเดียว ระยะเวลาเปดดําเนินการ 5 

– 10 ป รายไดอยูในระดับไมเกิน 100,000 บาท เงินทุนจดทะเบียนของกิจการสวนใหญไมเกิน 

100,000 บาท และมีตําแหนงเปนเจาของกิจการ ประสบการณการทํางานมากกวา 10 ป ผูมีหนาท่ี

ส่ังซ้ืออะไหลรถจักรยานยนตไดแกเจาของกิจการ ยอดซ้ืออะไหลเฉล่ียตอเดือนไมเกิน 25,000 บาท 

จะซ้ืออะไหลจากผูขาย 2 - 3 แหง สัดสวนการซ้ืออะไหลจากหางหุนสวนจํากัด แสงชัยพาณิชย ตอ

ยอดการซ้ืออะไหลรวมของกิจการ รอยละ 70-80 การซ้ืออะไหลจะมีการซ้ือท้ังประเภทอะไหลแท

และอะไหลเทียม ความถ่ีในการซ้ืออะไหล มีการซ้ืออะไหลมากกวา 1 ครั้งตอสัปดาห แหลงขอมูล

ท่ีไดรับ ช่ือเสียงของราน และพอใจโดยรวมในระดับมาก 
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ผลการศึกษา ท่ีสําคัญยังพบวาลูกคาของหางหุนสวนจํากัด แสงชัยพาณิชย มีระดับ

ความพึงพอใจตอสวนประสมการตลาดบริการ โดยรวมอยูในระดับมากในทุกปจจัย ซ่ึงลูกคาพึง

พอใจมากเปนอันดับแรกตอปจจัยดานผลิตภัณฑ รองลงมา ไดแก ปจจัยดานดานชองทางการจัด

จําหนาย ปจจัยดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพ ปจจัยดานพนักงาน ปจจัยดานราคา ปจจัยดาน

กระบวนการใหบริการ และปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ตามลําดับ โดยแตละปจจัยหลักมีปจจัย

ยอยคาเฉล่ียสูงสุด 2 อันดับแรก ดังนี ้

ปจจัยดานผลิตภัณฑลูกคาใหความพึงพอใจมากเปนอันดับแรกตอความครบครัน

ของอะไหลหมุนเวียน และความหลากหลายของสินคาอะไหล ทุกย่ีหอ ทุกรุน ท้ังอะไหลแท และ

อะไหลท่ัวไป  

ปจจัยดานดานชองทางการจัดจําหนาย ลูกคาพึงพอใจตอความสะดวกในการ

เดินทางมา หางหุนจํากัดแสงชัยพาณิชย รวมทั้งความสะดวกในการส่ังซ้ือจากทางโทรศัพท แฟกซ 

และระบบอิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆ  

ปจจัยดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพ ลูกคาพึงพอใจมากตอปายหนารานเห็นชัดเจน

และสะดุดตา และความสะอาดของพื้นท่ีภายในราน  

ปจจัยดานพนักงาน ลูกคาพึงพอใจในดานความเหมาะสมในการแตงกายของ

พนักงาน พรอมท้ังความรู ประสบการณและความชํานาญการ ดานอะไหลของพนักงาน  

ปจจัยดานราคา ลูกคาใหความพึงพอใจดานความเหมาะสมในการกําหนดราคา

อะไหล เม่ือเปรียบเทียบกับรานขายอะไหลอ่ืนๆ ในจังหวัดเชียงใหม และความเหมาะสมในการ

กําหนดราคาอะไหลโดยรวม  

ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ ลูกคาใหความพึงพอใจมากตอความสะดวกใน

การเคลมและเปล่ียนอะไหล และความสะดวกในการชําระเงินของลูกคา  

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ลูกคาพึงพอใจตอการสมนาคุณแกลูกคาใน

เทศกาลตางๆ และการจัดโปรโมช่ันอะไหล ลด แลก แจก แถม 
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ABSTRACT 

 

The objective of this study was to find that customers’ satisfaction towards parts 

department of Sangchaipanich Limited Partnership in Chiang Mai province. The study tool for 

data collection was a questionnaire for 155 current whole sale customers of Sangchiapanich 

Limited Partnership who were small shops owners, motorbike fixing shops and secondhand 

motorbike shops in Chiang Mai province. The author employed descriptive statistics to analyze 

obtained data i.e. frequency, percentage and means. 

The study revealed that the questionnaire responders were male, age 41-50 years old and 

their education was in lower secondary school. Their businesses were mostly located in Muang 

district and most of the businesses were motorbike fixing shops with one owner, carried on for 5-

10 years. In addition, their income was not higher than 100,000 Baht and their capital was not 

over 100,000 Baht. Most of the responders were the business owners who experienced their work 

for more than 10 years and they ordered motorbike parts themselves. The purchase amount of the 

parts per month was not more than 25,000 Baht and they frequently ordered the parts from 2-3 

suppliers, 70-80 percent of the whole order was made to Sangchaipanich Limited Partnership. For 

the parts, there were manufacture license parts and aftermarket parts. In term of purchase 

frequency, the purchase was made more than once a week and the supplier information was 

received with its reputation and high level of satisfaction from Sangchaipanich Limited 

Partnership. 
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  It was also found that the customers of Sangchaipanich were satisfied with the 

marketing mix at the high level satisfaction. The first was product which was rated at the high 

level of satisfaction and the second after was place and then the physical evidence, people, price, 

process and promotion, respectively.  

The overall problems of marketing mix factors affecting customers’ satisfaction  

towards Sangchaipanich in first 2 sequence are following. 

For product, the customers were much satisfied with their availability of parts 

circulation and variety of product such difference brands, aftermarket parts, license parts. 

For place, the customers liked the readiness of the parts and easy access to order 

parts by phone, fax, and electronic mail. 

For physical evidence, the customers were satisfied with shop sign, shop were 

organized and spotless. 

For people, the customers were satisfied with shop uniform, knowledge, 

experience and expertise on parts.  

For price, the customers were satisfied with shop were not overprice when 

compared with other suppliers and the overall price of all parts in general were standardize or less 

expensive. 

For process, the customers were satisfied with the easy access when claim, 

exchanging products and convenience payment. 

For promotion, the customers were much satisfied with custom giveaway and 

sale promotion with gift, sale on special occasions.  


