
บทที่ 5 
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอคนพบ และขอเสนอแนะ 

 
 การศึกษาเรื่อง “ความพึงพอใจของลูกคาตอการใหบริการของบริษัททักษะเพอเฟคทพรี
เซ็นทเทชั่น เอเจนซี่ จํากัด สาขาเชียงใหม”   มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความพึงพอใจของลูกคาตอ
การใหบริการของผูใหบริการ กอนรับบริการ ระหวางรับบริการ และหลังรับบริการ จากบริษัท 
ทักษะเพอเฟคท พรีเซนทเทชั่น เอเจนซี่ จํากัด ตลอดจนปญหาในการใชบริการของลูกคาและ
ขอเสนอแนะเพื่อนําไปปรับปรุง ในการใหบริการกับลูกคาในครั้งตอไปใหดียิ่งขึ้น โดยใช
แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยเก็บตัวอยางจากลูกคาที่มาใชบริการจาก
ทางบริษัทฯ เปนจํานวนทั้งสิ้น 150 ราย นํามาวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา คาสถิติที่ใช
ไดแก ความถี่ รอยละ และคาเฉลี่ย ซ่ึงผูศึกษาสามารถสรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอคนพบ และ
ขอเสนอแนะไดดังนี้ 
 
สรุปผลการศึกษา  
 
 สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงรอยละ 53.30   มีอายุ  
ระหวาง 30 – 39 ป รอยละ 38.70  จบการศกึษาสูงสุดในระดับปริญญาตรี รอยละ 76.70 มีตําแหนง
งานอยูในระดบัผูจัดการมากที่สุด รอยละ 28.70 มีงบประมาณตอปในการทําสื่อโฆษณา
ประชาสัมพันธ  และกิจกรรมทางการตลาดขององคการต่ํากวา 1,000,000 บาท รอยละ 55.30 เปน
บริษัทเอกชน รอยละ 74.00  เปนลูกคากับทางบริษัทฯ ระหวาง 1 – 2 ป มากที่สุดรอยละ 38.70  รูจกั
กับทางบริษัทฯ จากสื่อปายโฆษณามากทีสุ่ด รอยละ 44.70 เคยใชบริการทางดานงานปายขนาดเล็ก 
กับทางบริษัทฯ รอยละ 25.20  เคยใชบริการกับทางบริษทัฯในป2550 มีมูลคาไมเกิน 100,000 บาท
มากที่สุด รอยละ 32.00 และไมเคยใชการบริการกับบริษัทโฆษณารายอื่น รอยละ 57.30 สวนใน
อนาคตคิดวาจะใชบริการกับทางบริษัทฯ ในครั้งตอไป รอยละ 88.70 
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สวนท่ี 2 ระดับความพงึพอใจของลูกคาตอการใหบริการของ บริษัททักษะเพอเฟคท พรี
เซนทเทชั่น เอเจนซี่ จํากัด กอนรับบริการ ระหวางรับบริการและหลังรับบริการ 

 
ปจจัยท่ีมีผลกอนการรับบริการ 
ผลการศึกษา พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของบริษัทฯ

โดยรวมในระดับปานกลาง โดยมีความพงึพอใจตอปจจัยยอยดาน ความชัดเจนของสญัญาการ
ทํางาน ความไววางใจตอการทํางานของบริษทัฯ การคิดราคาคาบริการ ช่ือเสียงของบริษัทฯ และ
ความแปลกใหมของบริการที่นําเสนอในระดับปานกลาง สวนปจจยัยอยดาน การมีสวนรวมกับ
สังคมของทางบริษัทฯผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับนอย  

ปจจัยท่ีมีผลระหวางการรับบริการ 
ผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ ตอการปฏิบัติงานของบริษัทฯ

โดยรวมในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจตอปจจัยยอยดาน ความเชี่ยวชาญ  ความชํานาญ และ
ความสามารถของผูใหบริการ บุคลิกดี ความนาเชื่อถือ ความนอบนอมของผูใหบริการ ความเต็มใจ
และยิ้มแยมแจมใสของผูใหบริการ  ความกระตือรือรนในการใหบริการ  ความครบถวนของการ
ช้ีแจงอธิบายรายละเอียดของงาน(ครบทุกขั้นตอน) ในระดับมาก สวนปจจัยยอยดาน ความรวดเร็ว
ของการใหบริการ  การติดตอกับลูกคาเพื่อการติดตามงานอยางตอเนื่อง  การรายงานผลการทํางาน
ขณะทํางาน  ความระมัดระวังในการทํางาน มีความพึงพอใจในระดับ ปานกลาง 

ปจจัยท่ีมีผลหลังการรับบริการ 
ผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของบริษัทฯ

โดยรวมในระดับปานกลาง โดยมีความพงึพอใจตอปจจัยยอยดาน ความสมบูรณของผลงานที่ไดรับ
จากบริษัทฯ ครบถวนตามทีท่ําสัญญาไว  ความสม่ําเสมอของคุณภาพในการใหบริการ ผลงานที่
ไดรับความคุมคาเงิน หรือ คาใชจาย ในระดับมาก และมคีวามพึงพอใจตอปจจัยยอยดาน การปฏิบัติ
ตอคํารองเรียนจากลูกคาเมือ่ไดรับขอรองเรียนและไดรับการแกไขตามขอรองเรียน  การรักษา
ความสัมพันธกับลูกคา การสงมอบงานทันตามเวลาที่กาํหนด ในระดบัปานกลาง 
 
 
 
 
 
 



  
40 

สวนท่ี 3   ความพึงพอใจของลูกคาตอการใหบริการของบริษัททักษะเพอเฟคท พรีเซนทเทชั่น  
เอเจนซ่ี จํากัด กอนรับบริการ ระหวางรับบริการและหลังรับบริการ จําแนกตามประเภทของ
องคการ ระยะเวลาการเปนลูกคากับทางบรษิัทฯ และงบประมาณที่ใชบรกิารกับทางบรษิัทฯ 
 

 ปจจัยท่ีมีผลกอนการรับบริการจําแนกตามประเภทองคการ  
 เมื่อจําแนกตามประเภทองคการของผูใชบริการพบวา ผูตอบแบบสอบถามทุกประเภท
องคการมีความพึงพอใจตอปจจัยที่มีผลกอนรับบริการโดยรวมในระดับปานกลาง  
 ผูตอบแบบสอบถามในองคการทุกประเภท มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุดในปจจัย
ยอยดาน ความชัดเจนของสัญญาการทํางาน โดยบริษัทเอกชน และเอเจนซี่โฆษณา มีความพึงพอใจ
ในระดับมาก สวนหนวยงานราชการ และองคการอื่นๆไดแก สปา และโครงการบานจัดสรรมีความ
พึงพอใจในระดับปานกลาง 
 ผูตอบแบบสอบถามในองคการทุกประเภทมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจต่ําสุด ในปจจัยยอย
ดานการมีสวนรวมกับสังคมของทางบริษัทฯ ซ่ึงหนวยงานราชการ บริษัทเอกชน และเอเจนซี่
โฆษณา มีความพึงพอใจในระดับนอย ยกเวนองคการอื่นๆ ไดแก สปา โครงการบานจัดสรร มี
ความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
 ปจจัยท่ีมีผลระหวางการรับบริการจําแนกตามประเภทองคการ 
 เมื่อจําแนกตามประเภทองคการของผูใชบริการพบวา ผูตอบแบบสอบถามในองคการ
ตางๆเกือบทุกประเภท มีความพึงพอใจตอปจจัยที่มีผลระหวางรับบริการ  โดยรวมในระดับปาน
กลาง ยกเวนผูตอบแบบสอบถามที่เปนเปนบริษัทเอกชน มีความพึงพอใจในระดับ มาก 
 ผูตอบแบบสอบถามในองคการทุกประเภทมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุดในปจจัยยอย
ดาน ความเชี่ยวชาญ  ความชํานาญ และความสามารถของผูใหบริการโดยหนวยงานราชการ 
บริษัทเอกชน เอเจนซี่โฆษณา และองคการอื่นๆไดแก สปา โครงการบานจัดสรร มีความพึงพอใจ
ระดับมาก รวมถึงองคการอื่นๆ ไดแก สปา โครงการบานจัดสรร ยังมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุด 
ในปจจัยยอยดานความกระตือรือรนในการใหบริการอีกดวย  
 ผูตอบแบบสอบถามเกือบทุกประเภท องคการ มีความพึงพอใจต่ําสุดใน ปจจัยยอย
ดานการรายงานผลการทํางานขณะทํางาน โดยหนวยงานราชการ บริษัทเอกชน และเอเจนซี่
โฆษณา มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ยกเวนองคการอื่นๆไดแก สปา โครงการบานจัดสรร มี
ความพึงพอใจต่ําสุดในปจจัยยอยดานบุคลิกดี ความนาเชื่อถือ ความนอบนอมของผูใหบริการ มี
ความพึงพอใจในระดับปานกลางเชนกัน 
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 ปจจัยท่ีมีผลหลังรับบริการจําแนกตามประเภทองคการ 
 เมื่อจําแนกตามประเภทองคการของผูใชบริการพบวา ผูตอบแบบสอบถามในองคการ
ตางๆทุกประเภท มีความพึงพอใจตอปจจัยที่มีผลหลังรับบริการโดยรวมในระดับปานกลาง 
 ผูตอบแบบสอบถามในองคการทุกประเภทมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุดในปจจัยยอย
ดานความสมบูรณของผลงานที่ไดรับครบถวนตามที่ทําสัญญาไว โดยหนวยงานราชการ   
บริษัทเอกชน เอเจนซี่โฆษณา มีความพึงพอใจในระดับมาก  และองคการอื่นๆไดแก สปา โครงการ
บานจัดสรร มีความพึงพอใจระดับปานกลาง  
 ผูตอบแบบสอบถามในองคการที่เปนหนวยงานราชการและเอเจนซี่โฆษณามีคาเฉลี่ย
ความพึงพอใจต่ําสุดในปจจัยยอยดาน การรักษาความสัมพันธกับลูกคา โดยหนวยงานราชการ มี
ความพึงพอใจในระดับปานกลาง และเอเจนซี่โฆษณา มีความพึงพอใจในระดับนอย สวนผูตอบ
แบบสอบถามที่เปนบริษัทเอกชน และหนวยงานอื่นๆไดแก สปาและโครงการบานจัดสรร มีความ
พึงพอใจต่ําสุดในปจจัยยอยดานการสงมอบงานทันตามเวลาที่กําหนดมีความพึงพอใจในระดับปาน
กลาง  
 ปจจัยท่ีมีผลกอนการรับบริการจําแนกตามระยะเวลาการเปนลูกคา 
 เมื่อจําแนกตามระยะเวลาการเปนลูกคาของบริษัทฯ พบวา ผูตอบแบบสอบถาม ทุก
ชวงระยะเวลา มีความพึงพอใจตอปจจัยที่มีผลกอนรับบริการโดยรวม ในระดับปานกลาง  
 ผูตอบแบบสอบถามที่เปนลูกคาของบริษัทฯทุกชวงระยะเวลามีคาเฉลี่ยความพึงพอใจ
สูงสุดในปจจัยยอยดาน ความชัดเจนของสัญญาการทํางาน โดยผูตอบแบบสอบถามที่เปนลูกคา
นอยกวา 1 ป และ 1-2 ป มีความพึงพอใจในระดับปานกลางและผูตอบแบบสอบถามที่เปนลูกคา 3 
ปขึ้นไป มีความพึงพอใจในระดับมาก  
 ผูตอบแบบสอบถามที่เปนลูกคาของบริษัทฯ ทุกชวงระยะเวลามีคาเฉลี่ยความพึงพอใจ
ต่ําสุดในปจจัยยอยดาน การมีสวนรวมกับสังคมของบริษัทฯ ในระดับนอย  
 ปจจัยท่ีมีผลระหวางการรับบริการจําแนกตามระยะเวลาการเปนลูกคา 
 เมื่อจําแนกตามระยะเวลาการเปนลูกคาของบริษัทฯ พบวา ผูตอบแบบสอบถามที่เปน
ลูกคาของบริษัทฯ ทุกชวงระยะเวลา มีความพึงพอใจตอปจจัยที่มีผลระหวางรับบริการโดยรวม ใน
ระดับ มาก  
 ผูตอบแบบสอบถามที่เปนลูกคาของบริษัทฯทุกชวงระยะเวลามีคาเฉลี่ยความพึงพอใจ
สูงสุดในปจจัยยอยดาน ความเชี่ยวชาญ ความชํานาญ และความสามารถของผูใหบริการในระดับ
มาก  
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 ผูตอบแบบสอบถามที่เปนลูกคาของบริษัทฯทุกชวงระยะเวลามีคาเฉลี่ยความพึงพอใจ
ต่ําสุดในปจจัยยอยดาน การรายงานผลการทํางานขณะทํางาน ในระดับปานกลาง 
 ปจจัยท่ีมีผลหลังรับบริการจําแนกตามระยะเวลาการเปนลูกคา 
 เมื่อจําแนกตามระยะเวลาการเปนลูกคาของบริษัทฯ พบวา ผูตอบแบบสอบถามที่เปน
ลูกคาของบริษัทฯนอยกวา 1 ปและ  1-2 ป มีความพึงพอใจตอปจจัยที่มีผลหลังรับบริการโดยรวม
ในระดับปานกลาง สวนผูตอบแบบสอบถามที่เปนลูกคาบริษัทฯ 3 ปขึ้นไป มีความพึงพอใจใน
ระดับมาก 
 ผูตอบแบบสอบถามเกือบทุกชวงระยะเวลาที่เปนลูกคาของบริษัทฯมีคาเฉลี่ยความพึง
พอใจสูงสุด ในปจจัยยอยดาน ความสมบูรณของผลงานที่ไดรับจากบริษัทฯครบถวนตามที่สัญญา
ไวโดยผูตอบแบบสอบถามที่เปนลูกคาของบริษัทฯในชวงระยะเวลา 1-2 ป  และ 3 ปขึ้นไป มีความ
พึงพอใจในระดับมาก  ยกเวนผูตอบแบบสอบถามที่เปนลูกคานอยกวา 1 ป มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจ
สูงสุด ในปจจัยยอยดาน ผลงานที่ไดรับความคุมคาเงิน หรือ คาใชจายในระดับปานกลาง  
 ผูตอบแบบสอบถามเกือบทุกชวงระยะเวลาที่เปนลูกคาของบริษัทฯมีคาเฉลี่ยความพึง
พอใจต่ําสุดในปจจัยยอย ดาน การรักษาความสัมพันธกับลูกคา โดยผูตอบแบบสอบถามที่เปนลูกคา
ของบริษัทฯในชวงระยะเวลานอยกวา 1 ป และ 1-2 ป มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ยกเวน
ผูตอบแบบสอบถามที่เปนลูกคา 3 ปขึ้นไป มีความพึงพอใจตอปจจัยยอยดานการสงมอบงานทัน
ตามเวลาที่กําหนด มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง  
 ปจจัยท่ีมีผลกอนการรับบริการจําแนกตามมูลคาท่ีใชบริการ 
 เมื่อจําแนกตามมูลคาที่ใชบริการกับทางบริษัทฯ พบวาผูตอบแบบสอบถามที่ใชบริการ
กับทางบริษัทฯ ไมวามูลคาเทาใด มีความพึงพอใจตอปจจัยที่มีผลกอนรับบริการโดยรวมในระดับ
ปานกลาง 
 ผูตอบแบบสอบถามเกือบทุกๆมูลคาที่ใชบริการ มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุดใน
ปจจัยยอยดาน ความชัดเจนของสัญญาการทํางานโดยผูตอบแบบสอบถามที่ใชบริการมูลคา 
300,001-400,000 บาท และ 400,000 บาทขึ้นไป มีความพึงพอใจในระดับมาก และผูตอบ
แบบสอบถามที่ใชบริการมูลคาไมเกิน 100,000 บาท และ 100,001-200,000 บาท มีความพึงพอใจ
ในระดับปานกลาง ยกเวนผูตอบแบบสอบถามที่ใชบริการมูลคาตั้งแต 200,001-300,000 บาท มี
ความพึงพอใจตอปจจัยยอยดานการคิดราคาคาบริการ ในระดับปานกลาง 
 ผูตอบแบบสอบถามในทุกๆมูลคาที่ใชบริการกับทางบรษิัทฯมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจ
ต่ําสุดในปจจัยยอยดานการมสีวนรวมกับสงัคมของบริษัทฯในระดับนอย 
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 ปจจัยท่ีมีผลระหวางการรับบริการจําแนกตามมูลคาท่ีใชบริการ 
 เมื่อจําแนกตามมูลคาที่ใชบริการกับทางบริษัทฯ พบวา ผูตอบแบบสอบถามที่ใชบริการ
มูลคาไมเกิน 100,000 -200,000 บาท  300,001-400,000 และ 400,000  ขึ้นไป มีความพึงพอใจตอ
ปจจัยที่มีผลขณะรับบริการโดยรวมในระดับ มาก สวน ผูตอบแบบสอบถาม ที่ใชบริการมูลคา
ระหวาง 200,001 – 300,000 บาท มีความพึงพอใจในระดับ ปานกลาง   
 ผูตอบแบบสอบถามทุกๆมูลคาที่ใชบริการ มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุดในปจจัยยอย
ดาน ความเชี่ยวชาญ ความชํานาญและความสามารถของผูใหบริการ บุคลิกดี ความนาเชื่อถือ ความ
นอบนอมของผูใหบริการ และความเต็มใจยิ้มแยมแจมใสของผูใหบริการในระดับมาก  
 ผูตอบแบบสอบถามที่ใชบริการมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจต่ําสุดในปจจัยยอยดานการ
รายงานผลการทํางานขณะทํางานโดยผูตอบแบบสอบถามที่ใชบริการมูลคาไมเกิน 100,000 บาท 
100,001-200,000 บาท และ 200,001-300,000 บาท มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง สวนผูตอบ
แบบสอบถามที่ใชบริการมูลคา 300,001-400,000 บาท และ 400,000 บาทขึ้นไป มีคาเฉลี่ยความพึง
พอใจต่ําสุดในปจจัยยอยดาน ความระมัดระวังในการทํางาน โดยมีความพึงพอใจในระดับปาน
กลาง 

 ปจจัยท่ีมีผลหลังรับบริการจําแนกตามมูลคาท่ีใชบริการ 
 เมื่อจําแนกตามมูลคาที่ใชบริการกับทางบริษัทฯ พบวา ผูตอบแบบสอบถาม ที่ใช
บริการกับทางบริษัทฯ ไมวามูลคาเทาใด มีความพึงพอใจ โดยรวมในระดับปานกลาง ยกเวนผูตอบ
แบบสอบถามที่เคยใชบริการกับทางบริษัทฯ ที่มีมูลคาระหวาง 300,001 – 400,000 บาท มีความพึง
พอใจโดยรวมในระดับมาก 
 ผูตอบแบบสอบถามที่ใชบริการมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุด ในปจจยัยอยดาน ความ
สม่ําเสมอของคุณภาพในการใหบริการ โดยผูตอบแบบสอบถามที่ใชบริการมูลคาไมเกิน 100,000 
บาท  มีความพึงพอใจในระดับมาก ผูตอบแบบสอบถามที่ใชบริการมูลคาระหวาง 100,001-200,000 
บาท มีความพงึพอใจตอปจจยัยอยดาน ความสมบูรณของผลงานที่ไดรับครบถวนตามที่ทําสัญญา
ไว ในระดับมาก ผูตอบแบบสอบถามที่ใชบริการมูลคาระหวาง 200,001-300,000 บาท มีความพึง
พอใจตอปจจัยยอยดานการรกัษาความสัมพันธกับลูกคาในระดบัมาก สวนผูตอบแบบสอบถามที่ใช
บริการมูลคาระหวาง 300,001-400,000 บาท มีความพึงพอใจตอปจจยัยอยดานการปฏิบัติตอคํา
รองเรียนจากลกูคาเมื่อไดรับขอรองเรียนและไดรับการแกไขตามขอรองเรียน มีความพึงพอใจใน
ระดับมาก และผูตอบแบบสอบถามที่ใชบริการมูลคาตั้งแต 400,000 บาทขึ้นไป มีความพึงพอใจตอ
ปจจัยยอยดานความสม่ําเสมอของคุณภาพในการใหบริการมีความพึงพอใจในระดับมาก 
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 ผูตอบแบบสอบถามที่ใชบริการ มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจต่ําสุด ในปจจยัยอยดาน ดาน
การรักษาความสัมพันธกับลูกคา โดยผูตอบแบบสอบถามที่ใชบริการมลูคาไมเกิน 100,000 บาท 
100,001-200,000 บาท มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง สวนผูตอบแบบสอบถามที่ใชบริการ
มูลคา ระหวาง 200,001-300,000 บาท และ 400,000 บาทขึ้นไป มีความพึงพอใจตอปจจัยยอยดาน
การสงมอบงานทันตามเวลาที่กําหนดในระดับปานกลาง และผูตอบแบบสอบถามที่ใชบริการมูลคา
ระหวาง 300,001-400,000 บาท มีความพึงพอใจตอปจจัยยอยดานความสมบูรณของผลงานที่ไดรับ
ครบถวนตามที่ทําสัญญาไว ในระดบัปานกลาง 
 
สวนท่ี 4      ปญหาที่ผูตอบแบบสอบถามพบในการใชบริการและขอเสนอแนะในการใชบริการของ
บริษัท ทักษะเพอเฟคท พรีเซนทเทชั่น เอเจนซี่ จํากัด     
 
 ปญหาที่ผูตอบแบบสอบถามพบในการใชบริการจากบริษัทฯ 
 ปญหาที่ผูตอบแบบสอบถามพบในการใชบริการมากที่สุดคือ การสงงานลาชากวา
กําหนด รอยละ 65.30  รองลงมาชื่อเสียงของบริษัทไมเปนที่รูจัก รอยละ 62.00 และ การออกแบบ
งานไมทันสมัย รอยละ 38.70 คุณภาพของผลงานไมมีความสม่ําเสมอ รอยละ 38.00  ผลงานที่ไดรับ
ผิดรูปแบบ (ผิดสเปก) หรือไมเปนไปตามสัญญา  รอยละ 34.00  การคิดคาบริการแพงกวาความเปน
จริงไมสมเหตุสมผล รอยละ 15.30 การปฏิบัติงานของผูใหบริการไมมีความยืดหยุน รอยละ 13.30 
ตามลําดับ 
 ขอเสนอแนะ    
 จากการตอบแบบสอบถามของผูใชบริการจากทางบริษัทฯ นั้นมีผูทําการเสนอแนะ 
และใหขอคิดแกบริษัทฯ ในประเด็นสําคัญดังนี ้

- ทางบริษัทฯไดจัดสงผลงานลาชากวาที่ไดกําหนดไว ควรปรับปรุงการสงมอบงาน
ใหทันตามเวลาที่ไดสัญญาไวไมควรจะลาชามากนัก   จํานวน  10  ราย 

- ในการวางบิลทกุครั้งควรมีรูปภาพของการจัดงานหรือรูปภาพที่ไดใชบริการจาก
ทางบริษัทฯประกอบดวย จาํนวน  5 ราย 

- การออกแบบงานในครั้งตอไปควรมีการพฒันาแนวคิดใหทันสมัยมากขึ้น จํานวน  
5  ราย 
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อภิปรายผลการศึกษา 
 การศึกษาครั้งนี้จะอภิปรายผลการศึกษา ตามแนวคิดเรื่องสวนประกอบทางการบริการ 
(Service Mix Concept) (วีระพงษ  เฉลิมจิระรัตน, 2543) โดยปจจัยที่เปนองคประกอบของการ
บริการ ที่มีผลดานคุณภาพการบริการ อาจสรางความพึงพอใจ หรือ กอใหเกิดความไมพึงพอใจใน
สายตาลูกคาได ซ่ึงปจจัยดังกลาวแบงออกเปน 3 สวนไดแก  ปจจัยที่มีผลกอนรับบริการ ปจจัยที่มี
ผลระหวางรับบริการ และปจจัยที่มีผลหลังรับบริการ และวรรณกรรมที่ทบทวนซึ่งสามารถ
อภิปรายผลไดดังนี้ดังนี้  

1. ปจจัยที่มีผลกอนรับบริการ จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึง 
พอใจตอปจจัยที่มีผลกอนรับบริการในระดับปานกลาง เชนเดียวกันกับ ผลการศึกษาของ ภัทราเวช 
เจริญรูป (2547) ศึกษาเรื่องคุณภาพการบริการที่มีผลตอความพึงพอใจของลูกคา : ธุรกิจโรงแรม
หรือรีสอรทในเขตบางแสน พบวา ปจจัยที่มีผลกอนรับบริการ (Pre-service Factor หรือ Pre-
delivery Factor) ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  
 โดยปจจัยยอยที่ ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับปานกลางไดแก   
ช่ือเสียงของบริษัทฯ ความไววางใจตอการทํางานของบริษัทฯ ความแปลกใหมของบริการที่
นําเสนอ ซ่ึงผลการศึกษาของ ภัทราเวช เจริญรูป (2547) พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ
ตอปจจัยยอย ดาน  ภาพพจน หรือ ช่ือเสียงของบริษัท ความเชื่อถือไววางใจได หรือความแปลก
ใหมของบริการ พบวา ภาพรวมอยูในระดับปานกลางเชนเดียวกัน 
   

2. ปจจัยที่มีผลระหวางรับบริการ จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึง 
พอใจตอปจจัยที่มีผลระหวางรับบริการโดยรวมในระดับมาก ซ่ึงแตกตางจาก ผลการศึกษาของ    
ภัทราเวช  เจริญรูป (2547) ที่พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมในระดับปานกลาง   

 โดยปจจัยยอยที่ ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง  ซ่ึงผล
การศึกษาเปนไปในทิศทางเดียวกันกับ ภัทราเวช  เจริญรูป (2547) ไดแก ความรวดเร็วของการ
ใหบริการ  ความระมัดระวังในการทํางาน ความประณีตบรรจงและความพิถีพิถันขณะบริการ 
พบวา ภาพรวมอยูในระดับปานกลางเชนกัน   
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3.  ปจจัยที่มีผลหลังรับบริการ จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึง 
พอใจตอปจจัยที่มีผลหลังการรับบริการ โดยรวมในระดับปานกลาง  เชนเดียวกันกับผลการศึกษา 
ของ สุนันทา ออนรัศมี (2548)  ศึกษาเรื่องความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มี
ตอการใหบริการของรถไฟฟามหานคร พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมใน
ระดับปานกลาง  

โดยปจจัยยอยที่มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ซ่ึงผลการศึกษาเปนไปในทิศทาง
เดียวกันกับ สุนันทา ออนรัศมี (2548) ไดแก การปฏิบัติตอคํารองเรียนจากลูกคาเมื่อไดรับขอ
รองเรียนและไดรับการแกไขตามขอรองเรียนโดยมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 

 
  
ขอคนพบ 
 1. ปจจัยที่มีผลกอนการรับบริการ ผูตอบแบบสอบถามไมวาจะเปนองคการประเภทใด 
หรือเปนลูกคาของบริษัทฯมานานเทาใด รวมทั้งไมวาจะใชบริการมูลคาเทาใดกต็ามมคีาเฉลี่ยความ
พึงพอใจต่ําสุดในปจจยัยอยดาน การมีสวนรวมกับสังคมของบริษัทฯ โดยมีความพึงพอใจในระดับ
นอย 
 2. ปจจัยที่มีผลกอนการรับบริการ ผูตอบแบบสอบถามทุกประเภทองคการ และทุก
ชวงเวลาของการเปนลูกคากบัทางบริษัทฯ และเกือบทกุๆมูลคาที่ใชบริการ มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจ
สูงสุดในปจจยัยอยดาน ความชัดเจนของสญัญาการทํางาน โดยมีความพึงพอใจในระดับมาก 
ยกเวนผูตอบแบบสอบถามที่มีมูลคาการใชบริการระหวาง 200,001-300,000 บาท มีความพึงพอใจ
ในระดบัปานกลาง 
 3. ปจจัยที่มีผลระหวางรับบรกิารผูตอบแบบสอบถามเกือบทุกประเภทองคการ และ
ทุกชวงระยะเวลาของการเปนลูกคากับทางบริษัทฯ และเกือบทุกมูลคาที่ใชบริการมีคาเฉลี่ยความ
พึงพอใจต่ําสุดในปจจยัยอยดาน การรายงานผลการทํางานขณะทํางานโดยมีความพงึพอใจในระดับ
ปานกลาง 
 4. ปจจัยที่มีผลระหวางรับบรกิารผูตอบแบบสอบถามไมวาองคการใด หรือเปนลูกคา
บริษัทฯมานานเทาใดก็ตาม รวมทั้งทุกๆมลูคาที่ใชบริการกับทางบริษทัฯ มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจ
สูงสุดในปจจยัยอยดาน ความเชี่ยวชาญ ความชํานาญและความสามารถ ของผูใหบริการโดยมีความ
พึงพอใจในระดับมาก 
 5. ปจจัยที่มีผลหลังรับบริการ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเกือบทุกองคการ และ
เกือบทุกชวงเวลาการเปนลูกคาของบริษัทฯและเกือบทกุมูลคาที่ใชบริการ มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจ
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ต่ําสุดในปจจัยยอยดาน การสงมอบงานทันตามเวลาที่กาํหนด และการรักษาความสมัพันธกับลูกคา
โดยมีระดับความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
 6. ผูตอบแบบสอบถามที่เปนเอเจนซี่โฆษณามีความพึงพอใจตอปจจัยที่มีผลหลังรับ
บริการในปจจยัยอยดาน การรักษาความสัมพันธกับลูกคาในระดบันอย  
 7. ผูตอบแบบสอบถามพบปญหาในการใชบริการมากที่สุดคือ การสงงานลาชากวา
กําหนด ซ่ึงมีผูเสนอแนะในเรื่องนี้มากที่สุดถึง 10 ราย แตผลการศึกษาก็พบวา ผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญจะใชบริการของบริษัทฯตอไปในอนาคตอีกถึงรอยละ 88.70 สืบเนื่องมาจากผลการศึกษา 
ในปจจยัที่มีผลระหวางการรับบริการ พบวาผูตอบแบบสอบถามมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุดใน
ปจจัยยอยดาน ความเชี่ยวชาญ ความชํานาญและความสามารถ ของผูใหบริการโดยมคีวามพึงพอใจ
ในระดบัมาก 
  
  
ขอเสนอแนะ 
 1. จากผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามทุกประเภทองคการ ทุกระยะเวลาใน
การเปนลูกคาของบริษัทฯและทุกๆมูลคาที่ใชบริการ มีความพึงพอใจตอปจจัยที่มีผลกอนรับบริการ 
ในปจจัยยอยดานการมีสวนรวมกับสังคมของทางบริษัทฯในระดับนอย ดังนั้นบริษัทฯ ควรนํา
กิจกรรมทางดานสังคมและกิจกรรมสาธารณะเขามาเปนสวนหนึ่งของนโยบายการดําเนินงานของ
บริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อเปนการสรางภาพลักษณที่ดีใหแกบริษัทฯ และเพื่อเปนการแสดงใหเห็นวาทาง
บริษัทฯไดทําธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอสังคม 
 2. จากผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามทุกประเภทองคการ ทุกชวงระยะเวลา
การเปนลูกคาของบริษัทฯ และเกือบทุกๆมูลคาที่ใชบริการ มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจต่ําสุดตอปจจัยที่
มีผลระหวางรบับริการในปจจัยยอยดาน การรายงานผลการทํางานขณะทํางานของบริษัทฯในระดับ
ปานกลาง ซ่ึงทางบริษัทฯควรแกไขปรับปรุงโดยการรายงานความคบืหนาของการทํางานใหแกผูมา
ใชบริการทราบทุกระยะ เพือ่ที่ลูกคาจะไดทราบวาการทาํงานอยูไหนขัน้ตอนใด 
 3. จากผลการศึกษาพบวาลูกคาองคการประเภทตางๆหรือ ไมวาจะเปนลูกคาบริษัทฯ
มานานเทาใด และจะใชบริการมูลคาเทาใดก็ตาม สวนใหญมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจต่ําสุดในปจจัยที่
มีผลหลังรับบริการในปจจัยยอยดาน การรักษาความสัมพันธกับลูกคา และการสงมอบงานทันตาม
เวลาที่กําหนด ซ่ึงเปนปญหาที่ผูตอบแบบสอบถามพบมากที่สุดถึงรอยละ 65.3 ซ่ึงการสงมอบงานที่
ลาชากวากําหนด หากทางบริษัทฯไมแนใจวาจะสงมอบงานทันตามเวลาที่กําหนดหรือไม ทาง
บริษัทฯควรชี้แจงใหขอมูลกับลูกคาทราบถึงขอจํากัดในการทํางานหรือการผลิตที่อาจสงผลทําให
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การทํางานลาชาทราบลวงหนา และไมควรนัดสงมอบงานในวันที่ทํางานหรือผลิตงานเสร็จ เพราะ
หากผิดพลาดข้ึนมาจะไมมีเวลาแกไขและเปนเหตุทําใหสงงานลาชากําหนดได ควรนัดสงมอบงาน
ใหกับลูกคาหลังจากที่ผลิตงานแลวเสร็จอยางนอย 3 วัน สวนการรักษาความสัมพันธกับลูกคานั้น 
บริษัทฯควรแกไขปรับปรุงโดยการติดตอกับลูกคา หรือออกเยี่ยมเยียนลูกคา ในชวงเวลาพิเศษ เชน 
วันครบรอบวันเกิดของลูกคาหรือองคการ และพบปะเยี่ยมเยียนลูกคาในชวงเทศกาลตางๆ เปนตน  
 4. บริษัทฯควรเรงดําเนินการแกไขปญหาที่ผูตอบแบบสอบถามพบในการใชบริการซึ่ง
นอกจากปญหาการสงงานลาชากวากําหนดที่มีผูใชบริการพบรอยละ 65.3 แลวนั้น ยังพบวาชื่อเสียง
ของบริษัทไมเปนที่รูจักรอยละ 62.0 และการออกแบบงานไมทันสมัยรอยละ 38.7 ซ่ึงทางบริษัทฯ
ควรเรงดําเนินการแกไข ดานชื่อเสียงของบริษัทควรจัดสรรหรือเพิ่มงบประมาณในการทําสื่อ
โฆษณาประชาสัมพันธในแตละปและเลือกชองทางหรือส่ือโฆษณาที่ทําใหการโฆษณา
ประชาสัมพันธองคกรครอบคลุมถึงกลุมเปาหมาย ดานการออกแบบงานไมทันสมัยนั้น ทาง
บริษัทฯควรจัดใหมีการอบรมใหความรู หรือใหการสนับสนุนและสงเสริมพนักงานดานการ
ออกแบบเขาฝกอบรม สัมนากับสถานบันตางๆที่เกี่ยวของอยางสม่ําเสมอและตอเนื่องเพื่อพัฒนา
ทักษะการออกแบบของพนักงานและสามารถมานําพัฒนาองคกรตอไป 
 
 
  
 
 


