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บทที� 1 

บทนํา 

ความสําคัญของปัญหา 

 ตลาดรถยนตใ์นประเทศไทยในปัจจุบนัอยูใ่นภาวะการแข่งขนัที�ค่อนขา้งสูง ทุกค่ายรถยนต์

ต่างใช้กลยุทธ์ทางการตลาดต่างๆเพื�อแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดให้ไดม้ากที�สุด โดยในปีพ.ศ. 2557      

โตโยตา้ครองส่วนแบ่งตลาดสูงสุดในอนัดบั 1 คิดเป็นร้อยละ 37.1 รองลงมาเป็นอีซูซุร้อยละ 18.2 

และฮอนดา้ร้อยละ 12.1 ตามลาํดบั จะเห็นไดว้่ารถยนตย์ี�ห้ออีซูซุเป็นหนึ�งในยี�ห้อรถยนต์ที�ครอง

ส่วนแบ่งตลาดเป็นอนัดบัที� 2 ของอุตสาหกรรมการจาํหน่ายรถยนตใ์นปีพ.ศ. 2557 

 ในประเทศไทย บริษทั ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จาํกดั เป็นผูด้าํเนินธุรกิจจดัจาํหน่ายรถยนตอี์ซูซุ 

และชิaนส่วนอะไหล่รถยนตอี์ซูซุ รวมทัaงวางแผนงานธุรกิจเพียงแห่งเดียว ซึ� งประเภทรถยนต์ที�จดั

จาํหน่าย ประกอบดว้ย รถหัวลาก รถบรรทุก รถโดยสาร รถปิกอพั และรถยนต์นั�งอเนกประสงค ์

โดยมีเครือข่ายการจาํหน่าย ศูนยบ์ริการมาตราฐานและอะไหล่ที�กระจายอยูทุ่กภูมิภาคทั�วประเทศ

มากกวา่ 300 สาขา  

 จากขอ้มูลการจาํหน่ายรถยนต์อีซูซุในประเทศไทยโดยจาํแนกตามรายภาคการจาํหน่าย

ตัaงแต่ปีพ.ศ. 2555 ถึงปี พ.ศ. 2557 พบวา่กรุงเทพฯและปริมณฑลมีสัดส่วนการจาํหน่ายสูงที�สุดใน

ประเทศไทยเมื�อเทียบกบัภาคอื�นโดยคิดเป็นร้อยละ 30 รองลงมาคือภาคตะวนัออกเฉียงเหนือร้อยละ 

20 และภาคเหนือร้อยละ 14 ตามลาํดบั ดงัขอ้มูลที�แสดงตามภาพที� 1.1 (บริษทัตรีเพชรอีซูซุเซลส์ 

จาํกดั, m558)  
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 นอกจากนีa เมื�อเปรียบเทียบปริมาณการจาํหน่ายรถยนตอี์ซูซุเป็นรายเดือนตัaงแต่ปี พ.ศ. 2555 

ถึงปี พ.ศ. 2557 จะเห็นไดว้่าปริมาณการจาํหน่ายในแต่ละเดือนในปี พ.ศ. 2557 เปรียบเทียบกบั

เดือนเดียวกนัของปี พ.ศ. 2555 และปี พ.ศ. 2556 นัaนมีอตัราที�ลดลงอย่างเห็นไดช้ดั อีกทัaงเมื�อ

เปรียบเทียบเป็นรายปีจะเห็นไดว้่ามีปริมาณการจาํหน่ายที�ลดลงในทุกปีเช่นกนั ดงัขอ้มูลที�แสดง

ตามภาพที� 1.2  (บริษทัตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จาํกดั, m558) ซึ� งนบัเป็นปัญหาสําคญัของบริษทัฯที�ตอ้ง

เผชิญและการที�บริษทัฯ ตอ้งเผชิญกบัภาวะการแข่งขนัที�สูงเป็นผลให้ยอดการจดัจาํหน่ายลดลงนัaน 

บริษทัฯจึงจาํเป็นตอ้งคิดกลยทุธ์ต่างๆเพื�อกระตุน้ยอดการจาํหน่ายใหแ้ก่บริษทัฯ 
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 อีกทัaงปัจจุบนัเทคโนโลยีการผลิตรถยนต ์ทกัษะในการผลิต ความรู้เกี�ยวกบัยานยนต ์เริ�มมี

ความใกลเ้คียงกนั ส่งผลใหผู้ผ้ลิตรถยนตมี์ความสามารถในการผลิตไดเ้ท่าเทียมกนัมากขึaน สินคา้มี

ความใกล้เคียงกนัมากขึaน ทัaงราคา รูปลกัษณ์ และอตัราการประหยดันํa ามนั เป็นตน้ จึงทาํให้เกิด

ภาวะการแข่งขนัในการขายที�สูง ส่งผลต่อยอดขายที�ลดลงและตน้ทุนการแข่งขนัเพื�อให้ไดย้อดขาย

ที�เพิ�มสูงขึaนหรืออาจเรียกไดว้า่ตน้ทุนในการจดัทาํโปรโมชั�นหรือกลยุทธ์ต่างๆเพื�อเพิ�มยอดขายให้

สูงขึaนนั�นเอง 

 ดังนัa น กลยุทธ์หนึ� งที�สามารถนํามาแข่งขันได้คือ “กลยุทธ์การบริการหลังการขาย” 

เนื�องจากรถยนต์เป็นสินคา้ที�ตอ้งมีการดูแลและบาํรุงรักษาอย่างต่อเนื�อง บริษทัฯควรสร้างความ

แตกต่างจากการให้บริการหลังการขาย โดยการให้บริการที�ประทบัใจในทุกขัaนตอนของการ

ใหบ้ริการ เพื�อใหเ้กิดความประทบัใจและกลบัมาใชบ้ริการอยา่งต่อเนื�องหรือการสร้างความภกัดีใน

ตราสินคา้ (Brand Loyalty) อีกทัaงเป็นการรักษาฐานลูกคา้เดิมและเพิ�มฐานลูกคา้ใหม่ รวมไปถึงการ

บอกต่อหรือแนะนาํศูนยบ์ริการแก่บุคคลอื�นยงัสามารถสร้างรายไดใ้ห้แก่ศูนยบ์ริการไดอ้ยา่งย ั�งยืน

อีกดว้ย 
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 ทัaงนีaจากผลการสาํรวจของสถาบนั เจ.ดี.พาวเวอร์ เอเชีย แปซิฟิก ประจาํปี พ.ศ. 2557 พบวา่

ความพึงพอใจของเจา้ของรถยนตที์�มีต่อบริการหลงัการขายที�ศูนยบ์ริการรถยนตใ์นประเทศไทยลด

ตํ�าลงอยา่งมาก อีกทัaงอนัดบัความพึงพอใจของลูกคา้ในการรับบริการที�ศูนยบ์ริการมาตรฐานอีซูซุ

อยูใ่นลาํดบัที� 2 รองจากโตโยตา้ ศูนยบ์ริการจาํเป็นตอ้งสร้างความพึงพอใจในการเขา้รับบริการเพื�อ

ดึงดูดลูกคา้ใหก้ลบัมาเขา้รับบริการอยา่งต่อเนื�อง หากศูนยบ์ริการไม่สามารถสร้างความพึงพอใจได ้

ลูกคา้ยอ่มจะหาทางเลือกอื�นที�ดีกวา่ ซึ� งจะเป็นผลใหศู้นยบ์ริการสูญเสียรายไดที้�ควรจะไดรั้บ 

 จากปัญหาดงักล่าวจึงนาํมาซึ� งการศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ที�มีต่อการเขา้รับบริการที�

ศูนยบ์ริการมาตราฐานอีซูซุในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล เพื�อให้ทราบถึงความตอ้งการของลูกคา้

และนาํมาซึ� งการปรับปรุงและพฒันาคุณภาพการบริการเพื�อยกระดบัศูนยบ์ริการให้มีประสิทธิภาพ

และสร้างความพึงพอใจสูงสุดใหแ้ก่ลูกคา้ที�เขา้มารับบริการ ซึ� งจะช่วยให้เกิดความภกัดีของลูกคา้ที�

มีต่อศูนยบ์ริการและนาํมาซึ� งการสร้างรายไดที้�ย ั�งยนืแก่ศูนยบ์ริการ 

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื�อศึกษาพฤติกรรมการเขา้รับบริการของลูกคา้ที�ศูนยบ์ริการมาตรฐานอีซูซุในเขต

กรุงเทพฯและปริมณฑล 

2. เพื�อศึกษาความพึงใจของลูกคา้ที�มีต่อการเขา้รับบริการที�ศูนยบ์ริการมาตรฐานอีซูซุใน

เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 

3. เพื�อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งความพึงพอใจของผูบ้ริโภคกบัการเขา้ใชบ้ริการซํa า

ที�ศูนยบ์ริการมาตรฐานอีซูซุในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 
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ประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รับ 

 ทาํให้ทราบถึงความพึงพอใจของลูกคา้ที�มีต่อการเขา้รับบริการที�ศูนยบ์ริการมาตราฐาน   

อีซูซุในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล โดยนาํขอ้มูลที�ไดรั้บไปปรับปรุงและพฒันาคุณภาพการบริการ

เพื�อยกระดบัศูนยบ์ริการให้มีประสิทธิภาพและสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกคา้ที�เขา้รับบริการ 

เพื�อใหเ้กิดความภกัดีของลูกคา้ต่อศูนยบ์ริการทัaงในแง่ของการกลบัมาใชบ้ริการซํa า การบอกต่อหรือ

แมก้ระทั�งการซืaอรถยนตอี์ซูซุซํa าในอนาคต ซึ� งจะส่งผลต่อรายไดที้�เพิ�มมากขึaนของศูนยบ์ริการ  

 

ขอบเขตการวจัิย 

 การศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ที�มีต่อศูนยบ์ริการมาตราฐานอีซูซุในเขตกรุงเทพฯและ

ปริมณฑล มีขอบเขตการวจิยัดงันีa คือ 

 ขอบเขตดา้นประชากรกลุ่มตวัอย่าง เป็นลูกคา้ที�ใช้รถยนต์อีซูซุและนาํรถเขา้รับบริการที�

ศูนยบ์ริการมาตราฐานอีซูซุในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ซึ� งเนืaอหาในการศึกษาครัa งนีa จะเกี�ยวขอ้ง

กบัการบริการหลงัการขายเท่านัaน 

 

นิยามศัพท์ 

 ความพึงพอใจ หมายถึง ระดบัความรู้สึกที�เกิดขึaนภายในจิตใจหรือความรู้สึกนึกคิดต่างๆ

ของลูกคา้ต่อการมาใชบ้ริการที�ศูนยบ์ริการมาตราฐานอีซูซุในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 

 ลูกคา้ หมายถึง ลูกคา้ที�ใชร้ถยนตอี์ซูซุและนาํรถเขา้รับบริการที�ศูนยบ์ริการมาตราฐานอีซูซุ

ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 

 ศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุ หมายถึง ศูนย์บริการมาตราฐานอีซูซุในเขตกรุงเทพฯและ

ปริมณฑล ซึ� งเป็นสถานที�ที�มีการใหบ้ริการบาํรุงรักษา และซ่อมรถยนตอี์ซูซุ  
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 การบริการ หมายถึง การให้ความช่วยเหลือหรือการดาํเนินการเพื�อประโยชน์ของผูอื้�นการ

บริการที�ดีผูรั้บบริการจะได้รับความประทับใจและเกิดความชื�นชมองค์กร อันเป็นการสร้าง

ภาพลกัษณ์ที�ดีแก่องค์กรเบืaองหลงัความสําเร็จของทุกงาน มกัจะมีงานบริการเป็นเครื�องมือในการ

สนบัสนุน ไม่วา่จะเป็นงานประชาสัมพนัธ์งานบริการวิชาการต่างๆ ตลอดทัaงความร่วมมือ ร่วมแรง

ร่วมใจจากเจา้หน้าที�ทุกระดับซึ� งจะตอ้งช่วยกันขบัเคลื�อนพฒันางานบริการให้มีคุณภาพและมี

ประสิทธิภาพ 
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บทที� 2 

แนวคิดทฤษฎแีละการตรวจเอกสาร 

 การศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ที�มีต่อการเขา้รับบริการที�ศูนยบ์ริการมาตรฐานอีซูซุใน

เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลครัa งนีa มีการตรวจเอกสารและแนวคิดทางทฤษฎีที�เกี�ยวขอ้งกบั

การศึกษา ดงัต่อไปนีa  

2.1 แนวคิดทฤษฎี 

 แนวคิดและทฤษฎีที�ถูกนาํมาใชใ้นการศึกษาครัa งนีaสามารถแบ่งไดเ้ป็น 4 เรื�อง ดงัต่อไปนีa  

 2.1.1 แนวคิด และทฤษฎีเกี�ยวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

 2.1.2 แนวคิด และทฤษฎีเกี�ยวกบัส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

 2.1.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี�ยวกบัความพึงพอใจของของผูบ้ริโภค 

 2.1.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี�ยวกบัความจงรักภกัดีต่อการบริการ 

  

 โดยแต่ละทฤษฎีมีรายละเอียดดงัต่อไปนีa  
 

 2.1.1 แนวคิด และทฤษฎเีกี�ยวกบัพฤติกรรมผู้บริโภค 

 พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง พฤติกรรมของบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกบัการซืaอและการใชสิ้นคา้

และบริการ (ผลิตภณัฑ์) โดยผ่านการแลกเปลี�ยนที�บุคคลตอ้งมีการตดัสินใจ ทัaงก่อนและหลงัการ

กระทาํดงักล่าว โดยบุคคลที�จะถือวา่เป็นผูบ้ริโภคในที�นีa คือ “บุคคลผูซึ้� งมีสิทธิในการไดม้าและใช้

ไปซึ�งสินคา้และบริการที�ไดมี้การเสนอขายโดยสถาบนัทางการตลาด” (ศุภร เสรีรัตน์, 2540: 6) 
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 พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง พฤติกรรมที�ผูบ้ริโภคแสดงออกไม่วา่จะเป็นการเสาะแสวงหา 

ซืaอ ใช ้ประเมิน หรือการบริโภคผลิตภณัฑ ์บริการ และแนวคิดต่าง ๆ ซึ� งผูบ้ริโภคคาดวา่จะสามารถ

ตอบสนองความตอ้งการได ้(Schiffman and Kanuk, 1987 : 6) 

 

 การวเิคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค 

 จากแนวคิดของ Kotler (อา้งใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์, ปริญ ลกัษิตานนท,์ ศุภร เสรีรัตน์ และ

องอาจ ปทะวานิช, 2541 : 125 – 126) การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค(Analyzing Consumer 

Behavior) เป็นการคน้หาหรือวิจยัเกี�ยวกบัพฤติกรรมการซืaอและการใชข้องผูบ้ริโภค เพื�อทราบถึง

ลกัษณะความตอ้งการและพฤติกรรมการซืaอและการใชข้องผูบ้ริโภคคาํตอบที�ไดจ้ะช่วยให้นกัการ

ตลาดสามารถจดักลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategies) ที�สามารถสนองความพึงพอใจของ

ผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 คาํถามที�ใชเ้พื�อคน้หาลกัษณะพฤติกรรมผูบ้ริโภค คือ 6Ws และ 1H ซึ� งประกอบดว้ย Who? 

What? Why? When? Where? และ How? เพื�อคน้หาคาํตอบ 7 ประการ คือ 7Os ซึ� งประกอบดว้ย 

Occupants, Objects, Objectives, Organizations, Occasions, Outlets and Operations แสดงดงัตาราง

ที� 2.1 
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ตารางที� 2.1 การใชค้าํถาม � คาํถาม เพื�อหาคาํตอบ � ประการ เกี�ยวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

คาํถาม (BWS และ EH) คาํตอบที�ต้องการทราบ (GOS) 

1. ใครอยูใ่นตลาดเป้าหมาย 
(Who is in the target market?) 
 

ลกัษณะกลุ่มเป้าหมาย (Occupants) ทางดา้น         
(1) ประชากรศาสตร์ (2) ภูมิศาสตร์ 
(3) จิตวทิยา หรือจิตวเิคราะห์ (4) พฤติกรรมศาสตร์ 

m. ผูบ้ริโภคซืaออะไร 
(What does the consumer buy?) 
 

สิ�งที�ผูบ้ริโภคตอ้งการซืaอ (Objects) 
สิ�งที�ผูบ้ริโภคตอ้งการจากผลิตภณัฑ ์ก็คือ ตอ้งการ 
คุณสมบติัหรือองคป์ระกอบของผลิตภณัฑ ์(Product 
Component) และความแตกต่างที�เหนือกวา่คู่แข่ง 
(Competitive Differentiation) 

q. ทาํไมผูบ้ริโภคจึงซืaอ 
(Why does the consumer buy?) 
 

วตัถุประสงคใ์นการซืaอ (Objectives) 
ผูบ้ริโภคซืaอสินคา้เพื�อสนองความตอ้งการของเขา 
ดา้นร่างกายและดา้นจิตวทิยา ซึ�งตอ้งศึกษาถึงปัจจยั 
ที�มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซืaอ คือ (k) ปัจจยั 
ภายใน หรือปัจจยัทางจิตวทิยา (m) ปัจจยัทางสงัคม 
และวฒันธรรม (q) ปัจจยัเฉพาะบุคคล 

�. ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซืaอ 
(Who participates in the buying?) 
 

บทบาทของกลุ่มต่างๆ (Organizations) มีอิทธิพล 
ในการตดัสินใจซืaอ ประกอบดว้ย (k) ผูริ้เริ�ม 
(m) ผูมี้อิทธิพล (q) ผูต้ดัสินใจซืaอ (�) ผูซื้aอ (�) ผูใ้ช ้

5. ผูบ้ริโภคซืaอเมื�อใด 
(When does the consumer buy?) 
 

โอกาสในการซืaอ (Occasions) เช่น ช่วงเดือนใดของปี
หรือช่วงฤดูกาลใดของปี ช่วงวนัใดของเดือน ช่วงเวลา 
ใดของวนั โอกาสพิเศษ หรือ เทศกาลวนัสาํคญัต่างๆ 

�. ผูบ้ริโภคซืaอที�ไหน 
(Where does the consumer buy?) 
 

ช่องทางหรือแหล่ง (Outlets) ที�ผูบ้ริโภคไปทาํการซืaอ 
เช่น ห้างสรรพสินคา้ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านขายของชาํ  
พาหุรัด สยามสแควร์ ฯลฯ 

�. ผูบ้ริโภคซืaออยา่งไร 
(How does the consumer buy?) 
 

ขัaนตอนในการตดัสินใจซืaอ (Operation) ประกอบดว้ย 
(k)  การรับรู้ปัญหา (m) การค้นหาข้อมูล (q)  การ
ประเมินผลทางเลือก (�) ตดัสินใจซืaอ (�) ความรู้สึก
ภายหลงัการซืaอ 

ที�มา : Kotler (อา้งในศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ. m��k : km�) 
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 ปัจจยัสาํคญัที�มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซืaอของผูบ้ริโภค 

 จากแนวคิดของ Kotler (อา้งใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์, ปริญ ลกัษิตานนท,์ ศุภรเสรีรัตน์ และ

องอาจ ปทะวานิช, m��k : kq� – k��) การศึกษาปัจจยัที�มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค เพื�อทราบ

ถึงลกัษณะความตอ้งการของผูบ้ริโภคทางด้านต่างๆ และเพื�อที�จะจดัสิ�งกระตุน้ทางการตลาดให้

เหมาะสม ลกัษณะของผูซื้aอได้รับอิทธิพลจากปัจจยัด้านวฒันธรรม ปัจจยัด้านสังคม ปัจจยัส่วน

บุคคล และปัจจยัทางดา้นจิตวทิยา โดยมีรายละเอียดดงันีa  

 k. ปัจจยัดา้นวฒันธรรม (Cultural Factor) เป็นสัญลกัษณ์และสิ�งที�มนุษยส์ร้างขึaนโดยเป็นที�

ยอมรับจากรุ่นหนึ� งไปสู่รุ่นหนึ� ง เป็นตวักาํหนดและควบคุมพฤติกรรมของมนุษยใ์นสังคมหนึ� ง 

(Stanton and Futrell, k��� : ���) ค่านิยมในวฒันธรรมจะกาํหนดลกัษณะของสังคม และกาํหนด

ความแตกต่างของสังคมหนึ�งจากสังคมอื�น วฒันธรรมเป็นสิ�งที�กาํหนดความตอ้งการและพฤติกรรม

ของบุคคล  

 m. ปัจจยัดา้นสังคม (Social Factors) เป็นปัจจยัที�เกี�ยวขอ้งในชีวิตประจาํวนั และมีอิทธิพล

ต่อพฤติกรรมการซืaอ ลกัษณะทางสังคมประกอบดว้ย กลุ่มอา้งอิง ครอบครัว บทบาทและสถานะ

ของผูซื้aอ 

 3. ปัจจยัส่วนบุคคล (Personal Factors) การตดัสินใจของผูซื้aอไดรั้บอิทธิพลจากลกัษณะ

ส่วนบุคคลของคนทางด้านต่างๆ ได้แก่ อายุ ขัaนตอนวฎัจกัรชีวิตครอบครัว อาชีพ โอกาสทาง

เศรษฐกิจ การศึกษา รูปแบบการดาํรงชีวติ และบุคลิกภาพ เป็นตน้ 

 �. ปัจจยัทางจิตวิทยา (Psychological Factor) การเลือกซืaอของบุคคลไดรั้บอิทธิพลจาก

ปัจจยัดา้นจิตวทิยา ซึ� งถือวา่เป็นปัจจยัภายในตวัผูบ้ริโภคที�มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซืaอและการใช้

สินคา้ 
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 2.1.2 แนวคิด และทฤษฎเีกี�ยวกบัส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

  ชัยสมพร ชาวประเสริฐ (2549) ได้กล่าวถึงส่วนประสมทางการตลาดในยุคปัจจุบนั 

(Marketing mix) ของสินคา้ทั�วไป โดยพืaนฐานจะประกอบ 4 อย่างไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่อง

ทางการจดัจาํหน่าย และการส่งเสริมการตลาด แต่สําหรับส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจ

บริการจะมีความแตกต่างจากส่วนประสมทางการตลาดของสินคา้โดยทั�วไป คือมีการเพิ�มในส่วน

ของพนักงาน กระบวนการให้บริการ และสิ� งแวดล้อมทางกายภาพ ซึ� งทัaงสามส่วนเป็นปัจจยัที�

สําคญัในการส่งมอบบริการ ดงันัaนส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจบริการ จึงประกอบไปดว้ย 

7Ps ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) การส่งเสริมการตลาด 

(Promotion) พนกังาน (People) กระบวนการให้บริการ (Process) และสิ�งแวดลอ้มทางกายภาพ 

(Physical Evidence) ซึ� งสามารถอธิบายรายละเอียดไดด้งันีa  

 

  1. ผลติภัณฑ์ (Product)  

บริการถือเป็นผลิตภณัฑ์อย่างหนึ� งแต่เป็นผลิตภณัฑ์ที�ไม่มีตวัตนไม่สามารถจบัตอ้งได้มี

ลกัษณะเป็นอาการนามไม่วา่จะเป็นความสะดวกความรวดเร็ว ความสบายตวั ความสบายใจการให้

ความเห็นการใหค้าํปรึกษาเป็นตน้ บริการจะตอ้งมีคุณภาพเช่นเดียวกบัสินคา้ แต่คุณภาพของบริการ

จะตอ้งประกอบมาจากหลายปัจจยัที�ประกอบกนัทัaงความรู้ความสามารถ  และประสบการณ์ของ

พนักงาน  ความทนัสมยัของอุปกรณ์ความรวดเร็ว  และต่อเนื�องของขัaนตอนการส่งมอบบริการ     

ความสวยงามของอาคารสถานที�รวมถึงอธัยาศยัไมตรีของพนกังานทุกคน 

บริการในแต่ละธุรกิจจะมี 3 ประเภทไดแ้ก่บริการหลกั บริการเสริมและบริการอื�นๆ ซึ� ง

บริการทัaงหมดจะตอ้งมีคุณภาพโดยที�บริการหลกัตอ้งเป็นตวัที�นาํรายไดห้ลกัมาสู่ธุรกิจ และตอ้งมี

คุณภาพมากที�สุดบริการเสริมตอ้งเป็นตวัเสริมบริการหลกั และตอ้งไม่ทาํลายบริการหลกับริการ

เสริม จะให้บริการไดก้็ต่อเมื�อลูกคา้มีความพึงพอใจกบับริการหลกัแลว้ส่วนบริการอื�นๆตอ้งสร้าง

ความสะดวกอยา่งแทจ้ริงใหก้บัลูกคา้ 
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ปัจจยัหนึ�งในการเลือกซืaอสินคา้ คือ คุณภาพของสินคา้นัaนสามารถพิสูจน์ได ้บอกไดช้ดัเจน

สําหรับสินค้าแต่ละชนิด ในขณะเดียวกัน การบริการที�ดีก็บอกได้ด้วยคุณภาพเช่นกัน เรียกว่า

คุณภาพในการบริการ (Service Quality) ซึ� งหมายถึง สิ�งที�ลูกคา้ตอ้งการหรือคาดหวงัไวไ้ดรั้บการ

ตอบสนองเต็มที� หรือเกินความตอ้งการของลูกคา้จนทาํให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ รู้สึกว่าการ

บริการนัaนเป็นการบริการที� ประทบัใจ คุม้ค่า และเกิดความภกัดี (Customer Loyalty) 

 

2. ราคา (Price) 

ราคาเป็นสิ�งที�กาํหนดรายได้ของกิจการกล่าวคือการตัaงราคาสูงก็จะทาํให้ธุรกิจมีรายได้

สูงขึaนการตัaงราคาตํ�าก็จะทาํให้รายไดข้องธุรกิจนัaนตํ�าซึ� งอาจจะนาํไปสู่ภาวะขาดทุนไดอ้ย่างไรก็

ตามก็มิไดห้มายความว่าธุรกิจหนึ� งจะตัaงราคาไดต้ามใจชอบธุรกิจจะตอ้งอยู่ในสภาวะของการมี

คู่แข่งหากตัaงราคาสูงกว่าคู่แข่งมากแต่บริการของธุรกิจนัaนไม่ไดมี้คุณภาพสูงกวา่คู่แข่งมากเท่ากบั

ราคาที�เพิ�มย่อมทาํให้ลูกค้าไม่มาใช้บริการกับธุรกิจนัaนต่อไปหากธุรกิจตัaงราคาตํ�าก็จะนํามาสู่

สงครามราคาเนื�องจากคู่แข่งรายอื�นสามารถลดราคาตามไดร้วดเร็ว  (ชยัสมพร ชาวประเสริฐ, 2549) 

ในมุมมองของลูกคา้การตัaงราคามีผลเป็นอย่างมากต่อการตดัสินใจซืaอบริการของลูกคา้ 

และราคาของการบริการเป็นปัจจยัสําคญัในการบอกถึงคุณภาพที�จะไดรั้บกล่าวคือราคาสูงคุณภาพ

ในการบริการน่าจะสูงดว้ยทาํใหค้วามคาดหวงัของลูกคา้ต่อบริการที�ไดรั้บจะสูงดว้ยแต่ผลที�ตามมา

คือบริการตอ้งมีคุณภาพตอบสนองความคาดหวงัของลูกคา้ไดใ้นขณะที�การตัaงราคาตํ�าลูกคา้มกัคิด

วา่จะไดรั้บบริการที�มีคุณภาพดอ้ยตามไปดว้ย 

ซึ� งถา้หากตํ�ามากๆลูกคา้อาจจะไม่ใช้บริการไดเ้นื�องจากไม่กลา้เสี�ยงต่อบริการที�จะไดรั้บ

ดงันัaนการตัaงราคาในธุรกิจบริการเป็นเรื�องที�ซบัซ้อนยากกวา่การตัaงราคาของสินคา้มากซึ� งผูบ้ริหาร

ตอ้งไม่ลืมวา่ราคาก็จะเป็นเงินที�ลูกคา้ตอ้งจ่ายออกไปเพื�อการรับบริการกบัธุรกิจหนึ�งๆดงันัaนการที�

ธุรกิจตัaงราคาไวสู้งก็หมายความวา่ลูกคา้ที�มาใชบ้ริการก็ตอ้งจ่ายเงินสูงดว้ยผลที�ตามมาก็คือลูกคา้จะ

มีการเปรียบเทียบราคากบัคู่แข่งหรืออยา่งนอ้ยจะเปรียบเทียบกบัความคุม้ค่ากบัสิ�งที�จะไดรั้บ 
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3. ช่องทางการจัดจําหน่าย (Place)  

การจดัจาํหน่าย หมายถึง การจดัการเกี�ยวกบัการอาํนวยความสะดวกในการซืaอสินคา้ของ

ลูกคา้ใหมี้ความสะดวกสบายสูงสุด ดว้ยการนาํสินคา้และบริการไปส่งมอบให้กบัลูกคา้ภายในเวลา

ที�ลูกคา้ตอ้งการ ซึ� งมีรูปแบบที�แตกต่างกนัตามลกัษณะของสินคา้ พฤติกรรมของลูกคา้ สถานที�ตัaง

ของธุรกิจ และที�ตัaงของลูกคา้ โดยมีความเกี�ยวขอ้งกบังานในการออกแบบ และพฒันาระบบการ

จดัการช่องทางการตลาดให้เหมาะสมกบัตวัสินคา้และกลุ่มลูกคา้ ช่องทางการจดัจาํหน่ายในการ

ใหบ้ริการ สามารถพิจารณาไดด้งันีa  (ชยัสมพร ชาวประเสริฐ, 2549) 

3.1 การตดัสินใจเกี�ยวกบัการจดัจาํหน่ายบริการในการตดัสินใจเกี�ยวกบัการจดัจาํหน่ายใน

การใหบ้ริการ (Place Distribution) จะตอ้งคาํนึงถึงหลกัเกณฑที์�สาํคญั 2 ประการดงันีa  

  3.1.1 การเขา้ถึงได ้(Accessibility) หมายถึง ความง่ายและความสะดวกสบายใน

การซืaอ ในการใช้หรือในการรับบริการ เนื�องจากบริการมีลกัษณะพิเศษที�สําคญัประการหนึ� ง คือ 

การผลิตและการบริโภคจะเกิดขึa นพร้อมๆกัน เราจึงไม่สามารถที�จะแยกการผลิตออกจากการ

บริโภคได ้และลูกคา้จะตอ้งมีส่วนร่วมในกระบวนการผลิตบริการดว้ย  

  3.1.2 ความพร้อมที�จะให้บริการได ้(Availability) หมายถึง ระดบัความพร้อมใน

การให้บริการแก่ลูกค้า ซึ� งจะทาํให้ลูกค้าสามารถซืaอ ใช้ หรือรับบริการได้ เนื�องจากบริการไม่

สามารถเก็บรักษาไวไ้ด ้ 

 3.2. การเลือกทาํเลที�ตัaงสาํหรับการใหบ้ริการ (Location) ในการนาํเสนอบริการให้กบัลูกคา้ 

ควรใหค้วามสาํคญัของแหล่งที�ตัaงของสถานที�ให้บริการลูกคา้เป็นหลกั เมื�อลูกคา้ตอ้งเดินทางไปรับ

บริการ ณ สถานที�ของผูใ้ห้บริการ ทาํเลที�ตัaงมีความสําคญัเป็นอย่างยิ�ง ผูใ้ห้บริการตอ้งเลือกทาํเล

ที�ตัaงให้เหมาะสม โดยจะต้องคาํนึงถึงความสะดวกของลูกคา้ในการมารับบริการเป็นหลกั และ

คาํนึงถึงทาํเลที�ตัaงของคู่แข่งขนัประกอบการพิจารณาดว้ย ยิ�ง ผูใ้หบ้ริการสามารถให้บริการผา่นช่อง

ทางการจดัจาํหน่ายได ้ดงันีa  

  3.2.1 การใหบ้ริการถึงบา้นลูกคา้หรือสถานที�ที�ลูกคา้ตอ้งการการให้บริการถึงบา้น

ลูกคา้หรือสถานที�ที�ลูกคา้ตอ้งการ เป็นการส่งพนกังานไปให้บริการถึงที�บา้นลูกคา้หรือสถานที�อื�น

ตามความสะดวกของลูกคา้  



14 

 

  3.2.2 การให้บริการผา่นทางอิเล็กทรอนิกส์การให้บริการผา่นทางอิเล็กทรอนิกส์

เป็นบริการที�ตอ้งอาศยัเทคโนโลยีมาช่วยลดตน้ทุนมาจากการจา้งพนกังาน เพื�อทาํให้บริการเป็นไป

ได้อย่างสะดวกและทุกวนัตลอด 24 ชั�วโมง เช่น การให้บริการผ่านเครื�องรูดบตัรเครดิต เครื�อง

เอทีเอม็  

 

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion)  

การส่งเสริมการตลาดของธุรกิจบริการจะมีความคลา้ยกบัธุรกิจขายสินคา้ กล่าวคือ การ

ส่งเสริมการตลาดของธุรกิจบริการทาํไดใ้นทุกรูปแบบ ไม่วา่จะเป็นการโฆษณา การประชาสัมพนัธ์ 

การให้ข่าว การลดแลกแจกแถม การตลาดทางตรงผ่านสื�อต่างๆที�เป็นการบริการที�ตอ้งเจาะกลุ่ม

ลูกคา้ระดบัสูง ตอ้งอาศยัการประชาสัมพนัธ์ช่วยเสริมสร้างภาพลกัษณ์ ส่วนการบริการที�ตอ้งการ

เจาะลูกคา้ระดบักลาง และระดบัล่างซึ� งเนน้ราคาค่อนขา้งตํ�าตอ้งอาศยัการลด แลก แจก แถม เป็นตน้ 

ซึ� งการส่งเสริมการตลาด เป็นการกาํหนดแนวทางการสื�อสารไปยงักลุ่มลูกคา้เป้าหมาย

เกี�ยวกบัสินคา้และบริการ ราคา และขอ้มูลอื�นๆ ของสินค้าและบริการ โดยมุ่งหมายให้เกิดการ

ตดัสินใจซืaอสินคา้และบริการ ดว้ยการประสมประสานการส่งเสริมการตลาด ไดแ้ก่ การโฆษณา 

การประชาสัมพนัธ์ การส่งเสริมการขาย การตลาดทางตรง และการใชพ้นกังานขาย ซึ� งการส่งเสริม

การตลาดเป็นการแจง้ข่าวกระตุน้ จูงใจและการย ํaาเตือนลูกคา้ เพื�อมุ่งหวงัให้เกิดการตดัสินใจซืaอ 

หรือบางครัa งตอ้งการเพิ�มยอดขายให้สูงขึaนในระยะสัa นด้วย แนวคิดปัจจุบนัเกี�ยวกบัการส่งเสริม

การตลาด ไดมี้นกัวิชาการไดป้ระยุกต์แนวคิดและทฤษฎีให้สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคมาก

ขึaน เป็นการสื�อสารการตลาดแบบผสมผสาน (Integrated Marketing Communication: IMC) ดว้ย

การใช้เครื� องมือส่งเสริมการตลาดทัaง 5 อย่างประสมประสานกันตามกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและ

งบประมาณที�บริษทัมีโดยมุ่งเนน้ใหเ้กิดประสิทธิภาพมากที�สุด  

การสื�อสารการตลาด เป็นองค์ประกอบสําคญัอย่างหนึ� งใน ส่วนประสมการตลาด โดยมี

หนา้ที�หลกัสาํคญั 3 ประการ ดงันีa  (พิบูล ทีปะปาล, 2545) 

1. เพื�อเป็นการแจง้บอก หรือใหข้อ้มูลข่าวสาร (Informing) แก่ผูมี้โอกาสเป็นลูกคา้ 

2. เพื�อเป็นการชกัขวน (Persuading)  

3. เพื�อเป็นการจูงใจ (Influencing)  
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การที�จะบรรลุเป้าหมายทัaง 3 ประการดงักล่าว จาํเป็นตอ้งอาศยักิจกรรมหลายอยา่งเพื�อใช้

เป็นเครื�องมือในการส่งเสริมการตลาด ซึ� งเครื�องมือที�นกัการตลาดใช้ส่งเสริมการตลาดนีa  นกัการ

ตลาดเรียกวา่ Promotion Tools อนัประกอบไปดว้ยส่วนประสม 5 อยา่งดว้ยกนัคือ 

4.1 การโฆษณา (Advertising) หมายถึงการนาํเสนอและการส่งเสริมอนัเกี�ยวกบัความคิด

สินคา้และบริการ โดยผา่นสื�อกลางต่างๆที�ไม่ใชต้วับุคคล แต่จะมีผูอุ้ปถมัภใ์นการออกค่าใชจ่้ายให้

จากความหมายขา้งตน้  

 ประเภทของการโฆษณา  (Types of Advertising) แบ่งออกเป็นประเภทต่างๆตามลกัษณะ

การใช ้และจุดมุ่งหมายของโฆษณา ดงันีa คือ 

 1.การโฆษณาผลิตภัณฑ์ (Product Advertising) ได้แก่การโฆษณาเพื�อขาย

ผลิตภณัฑ์หรือบริการอย่างใดอย่างหนึ� ง โดยมุ่งหวงัส่วนดี ลักษณะและคุณภาพของผลิตภณัฑ์

รวมทัaงดา้นราคา 

 2.การโฆษณาสถาบนั (Institutional Advertising) ไดแ้ก่ การโฆษณาเพื�อสร้าง

ความเชื�อถือและศรัทธาให้แก่บริษทัซึ� งเป็นผูข้ายผลิตภณัฑ์ซึ� งหมายความว่าเมื�อผูซื้aอมีทศันคติที�ดี

ต่อบริษทั แลว้ลูกคา้ก็จะซืaอผลิตภณัฑข์องบริษทันัaน 

 3.การโฆษณาแยกประเภท (Classified Advertising) ไดแ้ก่ การโฆษณาประกาศรับ

สมัครพนักงานขาย การลดราคา บริการหรือเหตุการณ์ในหน้าโฆษณาแยกประเภทของ

หนงัสือพิมพต่์างๆ 

 4. การโฆษณาลดราคาขาย (Sale Advertising) ไดแ้ก่การโฆษณาให้ประชาชนผูซื้aอ

ไดท้ราบถึง การลดราคาการขาย เช่น การลดราคาขายครบรอบ 1 ปี 10 ปี หรือขายลดราคาในโอกาส

อื�นๆ เป็นตน้ 

 5.การโฆษณาตราสินคา้ (Brand Advertising) ไดแ้ก่ การโฆษณาเพื�อสร้างชื�อ หรือ

ภาพลกัษณ์ที�ดีให้แก่ตราสินคา้อย่างใดอย่างหนึ� ง เช่น การโฆษณา ISUZU,  TOYOTA,  HONDA 

และMISUBISHI เป็นตน้ 
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4.2 การประชาสัมพนัธ์ (Public Relations) หมายถึง กิจกรรมอนัเป็นเครื�องมือส่งเสริม

การตลาดอย่างหนึ� งที�บริษทักระทาํขึaนโดยมีจุดมุ่งหมายเพื�อสร้างความสัมพนัธ์ที�ดีกบัสาธารณชน

ต่างๆ ที�มีส่วนสัมพนัธ์เกี�ยวข้องกับบริษัทโดยตรง อันได้แก่  ลูกค้า ผู ้แทนจาํหน่าย ผูถื้อหุ้น 

พนกังาน รัฐบาล ตลอดถึงสังคม ซึ� งบริษทัดาํเนินกิจการอยู ่โดยการออกข่าวเผยแพร่ผา่นสื�อมวลชน

ต่างๆ เพื�อให้ได้รับข่าวสารในทางดี ทัa งนีa  เพื�อเป็นการสร้างภาพลกัษณ์ให้แก่บริษทั (Corporate 

Image) ในแง่ดี รวมตลอดถึงการป้องกนัข่าวลือ เรื�องราว และเหตุการณ์ที�ไม่ดีอนัจะส่งผลกระทบ

ต่อบริษทัอีกดว้ย ดงันัaนจึงถือไดว้า่การประชาสัมพนัธ์เป็นเครื�องมือทางการตลาดที�สาํคญัอยา่งหนึ�ง 

จะเห็นไดว้า่ การประชาสัมพนัธ์นัaนไม่ไดมี้จุดมุ่งหมายเพื�อส่งเสริมการขายผลิตภณัฑ์หรือ

บริการของบริษทัโดยตรง แต่ความมุ่งหมายที�สําคญัคือ การมุ่งสร้างภาพลกัษณ์ของบริษทัเพื�อให้

เกิดความรู้สึกที�ดีในสายตาของสาธารณชน ทั�วไปมากกว่า แต่ในปัจจุบนัการประชาสัมพนัธ์จะอยู่

ในรูปแบบของการตลาดเขา้ไปเกี�ยวขอ้งดว้ย ดงันัaน กิจกรรมการประชาสัมพนัธ์จะเป็นรูปแบบการ

ประชาสัมพนัธ์เพื�อการตลาด 

4.3 การส่งเสริมการขาย (Sale Promotion) หมายถึง สิ�งจูงใจต่างๆที�นาํมาใชเ้ป็นเครื�องมือ

ในระยะสัaน เพื�อกระตุน้ให้เกิดการซืaอ หรือการขายผลิตภณัฑ์หรือบริการให้ไดม้ากขึaน เครื�องมือที�

นาํมาใช้ในการส่งเสริมการขายในปัจจุบนัมีใชก้นัอยา่งกวา้งขวางแตกต่างกนัไป เครื�องมือเหล่านีa

สามารถจาํแนกออกไดเ้ป็น 3 ประการดงันีa  

1.เครื�องมือส่งเสริมการขายต่อผูบ้ริโภค (Consumer Promotion) ตวัอยา่งเช่นการ 

แจกของตวัอยา่ง บตัรส่งเสริมการขาย หรือคูปอง การจ่ายเงินคืน การลดราคาและการสาธิตเป็นตน้ 

2.เครื�องมือส่งเสริมการขายต่อคนกลางผูจ้าํหน่าย (Trade Promotion) ตวัอยา่งเช่น  

ส่วนลดการซืaอ การโฆษณาร่วม เงินเชียร์ผลิตภณัฑ ์และการแข่งขนัการขายระหวา่งผูจ้าํหน่าย 

3. เครื�องมือส่งเสริมการขายต่อหน่วยงานขาย (Sale Force Promotion) ตวัอยา่งเช่น

การใหข้องสมนาคุณ หรือโบนสั และการแข่งขนัระหวา่งพนกังานขายเป็นตน้ 

 4.4 การตลาดทางตรง (Direct Marketing) หมายถึง การตลาดโดยใช้สื�อโฆษณาต่างๆกบั

กลุ่มเป้าหมายโดยตรง เพื�อใหเ้กิดการตอบสนองอยา่งใดอยา่งหนึ�ง โดยใชว้ิธีการต่างๆ เพื�อส่งเสริม

ผลิตภณัฑ์โดยตรงกบักลุ่มเป้าหมายและสร้างให้เกิดการตอบสนองในทนัทีทนัใด ไดแ้ก่ การขาย

ทางโทรศพัท ์เช่น บริการสอบถามราคาและโปรโมชั�นประจาํเดือน จดหมายเชิญชวนนาํรถเขา้มา
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ตรวจสภาพ แคตตาล๊อก ข่าวสารที�เป็นเรื� องราวเฉพาะอย่าง โดยกลุ่มเป้าหมายหรือผูรั้บสารที�

กาํหนดไวอ้ยา่งแน่นอน 

โดยรูปแบบของการตลาดทางตรง (Direct Marketing) ที�นาํมาใชเ้พื�อการติดต่อสื�อสารกบั

ลูกคา้ เช่น การตลาดโดยใช้โทรศพัท์ (Tele Marketing) การใช้โทรศพัท์เพื�อขายผลิตภณัฑ์และ

บริการให้กบัลูกคา้โดยตรง หรือเพื�อการให้ขอ้มูลข่าวสารเกี�ยวกบัส่งเสริมการขายให้กบัลูกคา้ที�

ตอ้งการทราบ นบัเป็นเครื�องมือที�สําคญัที�นิยมใชก้นัทัaงในการเสนอขายสินคา้โดยตรงกบัผูบ้ริโภค

หรือหน่วยงานธุรกิจ ยกตวัอยา่งเช่นTele Marketing ของศูนยบ์ริการรถยนต ์ซึ� งก็คือ Hot Line ที�

ให้บริการเกี�ยวกบัขอ้มูลข่าวสารทางดา้นการบริการ และการตอบขอ้สงสัยจากลูกคา้ในเรื�องต่างๆ

เช่น ขอ้มูลการบาํรุงรักษารถยนต ์ราคา โปรโมชั�น ระยะเวลาในการให้บริการ รวมทัaงขอ้มูลในดา้น

ต่างๆของการบริการที�ลูกคา้ตอ้งการทราบ เป็นตน้ 

4.5 การใช้พนกังานขาย (Personal Selling) ในการวิจยัครัa งนีa  ผูว้ิจยั หมายถึง พนกังาน

ภายในศูนยบ์ริการทัaงหมดที�เป็นพนกังานให้บริการ เช่น ที�ปรึกษางานบริการ ช่าง พนกังานลูกคา้

สัมพนัธ์ รวมถึงพนักงานสนับสนุนเช่น พนักงานหน้าเคาร์เตอร์ พนักงานรักษาความปลอดภยัที�

คอยตอนรับหน้าศูนยบ์ริการ พนักงานฝ่ายการเงินเป็นตน้ ที�จะตอ้งดูแลและคอยเอาใจใส่ในการ

ใหบ้ริการลูกคา้ในแต่ละราย ซึ� งผูว้จิยัของอธิบายรายละเอียดในส่วนของพนกังานต่อไป 

 

5. พนักงาน (People)  

พนกังานจะประกอบดว้ยบุคคลทัaงหมดในองค์กรที�ให้บริการนัaนซึ� งจะรวมตัaงแต่เจา้ของ

ผูบ้ริหารพนกังานในทุกระดบัซึ� งบุคคลดงักล่าวทัaงหมดมีผลต่อคุณภาพของการให้บริการเจา้ของ

และผูบ้ริหารมีส่วนสําคญัอย่างมาก ในการกาํหนดนโยบายการให้บริการการกาํหนดอาํนาจหนา้ที�

และความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับกระบวนการในการให้บริการรวมถึงการแก้ไข

ปรับปรุงการให้บริการของพนกังานผูบ้ริหารตอ้งคดัเลือก และฝึกอบรมพนกังานอย่างจริงจงั ให้

พนกังานทุกคนมีจิตสํานึกในการให้บริการ (Service Minded) และให้บริการที�ลูกคา้ประทบัใจ 

เพราะในความเป็นจริงแลว้ พนกังานทุกคนในทุกระดบัจะมีผลต่อยอดขาย ภาพลกัษณ์ขององค์ก็ 

และสิ�งที�สาํคญัที�สุดคือความพึงพอใจของลูกคา้เป็นตน้  
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6. กระบวนการให้บริการ (Process)  

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541) ไดใ้ห้ความหมายของกระบวนการให้บริการ (Process) วา่เป็น

การส่งมอบคุณภาพในการใหบ้ริการกบัลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็วและประทบัใจลูกคา้ 

กระบวนการให้บริการเป็นส่วนประสมทางการตลาดที�มีความสําคัญมากต้องอาศัย

พนกังานที�มีประสิทธิภาพหรือเครื�องมือทนัสมยัในการทาํให้เกิดกระบวนการที�สามารถส่งมอบ

บริการที�มีคุณภาพไดเ้นื�องจากการให้บริการโดยทั�วไปมกัจะประกอบดว้ยหลายขัaนตอนไดแ้ก่การ

ตอ้นรับการสอบถามขอ้มูลเบืaองตน้การใหบ้ริการตามความตอ้งการการชาํระเงินเป็นตน้ซึ� งในแต่ละ

ขัaนตอนตอ้งประสานเชื�อมโยงกนัอย่างดีหากมีขัaนตอนใดไม่ดีแมแ้ต่ขัaนตอนเดียวย่อมทาํให้การ

บริการไม่เป็นที�ประทบัใจแก่ลูกคา้ 

ผูใ้ห้บริหารจะตอ้งให้พนกังานส่งมอบบริการอย่างมีคุณภาพ และการสร้างความสัมพนัธ์

กบัลูกคา้ตัaงแต่ขัaนตอนแรก ไม่วา่จะเป็นพนกังานรับโทรศพัท ์หรือพนกังานตอ้นรับ จะตอ้งอบรม

พนกังานเป็นอย่างดี โดยพนกังานที�ไดรั้บมอบหมายให้ทาํหน้าที�นีa ตอ้งเป็นผูที้�มีอธัยาศยัดี ยิaมแยม้

แจ่มใส่ให้บริการที�ลูกคา้ประทบัใจ เพื�อช่วยสร้างบรรยากาศของการบริการให้มีความประทบัใจ

ต่อไป  

เนื�องจากหากเกิดความผดิพลาดตัaงแต่ขัaนตอนแรก การบริการในขัaนตอนต่อไปจะดีเพียงใด

ลูกคา้ยอ่มไม่พอใจหรือพอใจหน่อยลง ภาพความไม่ประทบัใจเหล่านีa จะติดอยูใ่นอารมณ์ของลูกคา้ 

แต่หากลูกค้าประทบัใจ การบริการตัaงแต่ขัaนตอนแรกแมว้่ามีบางขัaนตอนที�สะดุดบ้าง แต่อาจมี

โอกาสที�ลูกคา้อาจมองขา้ไปได ้

ซึ� งกระบวนการให้บริการนัa น ต้องมีขัaนตอนที�อาํนวยความสะดวกให้กับลูกค้าหรือ

ผูใ้ช้บริการมากที�สุด ลดขัaนตอนที�ทาํให้ลูกค้าต้องรอนาน จดัระบบการไหลของการให้บริการ 

(Service Flow) ใหมี้อุปสรรคนอ้ยที�สุด เนื�องจากการรอคอยการใหบ้ริการนานๆ อาจทาํให้เกิดความ

ไม่พึงพอใจได ้โดยอาจยึดแนวคิด (One Stop Service) ให้ลูกคา้อยูที่�จุดเดียวคือ บริเวณดา้นหน้า

เคาร์เตอร์หรือในส่วนของหอ้งพกัลูกคา้ที�ศูนยบ์ริการ  
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7. สิ�งแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Evidence)  

 สิ� งแวดล้อมทางกายภาพได้แก่อาคารของธุรกิจบริการเครื� องมือและอุปกรณ์เช่นเครื� อง

คอมพิวเตอร์เครื�องเอทีเอ็มเคาน์เตอร์ให้บริการการตกแต่งสถานที�ล็อบบีaลานจอดรถสวนห้องนํa าการ

ตกแต่งป้ายประชาสัมพนัธ์แบบฟอร์มต่างๆสิ�งต่างๆเหล่านีa เป็นสิ�งที�ลูกคา้ใช้เป็นเครื� องหมายแทน

คุณภาพของการใหบ้ริการกล่าวคือลูกคา้จะอาศยัสิ�งแวดลอ้มทางกายภาพเป็นปัจจยัหนึ� งในการเลือกใช้

บริการดงันัaนสิ�งแวดลอ้มทางกายภาพยิ�งดูหรูหราและสวยงามเพียงใดลูกคา้จะคาดหวงัว่าบริการน่าจะมี

คุณภาพตามไปดว้ย 

 
 2.1.3 แนวคิดและทฤษฎเีกี�ยวกบัความพงึพอใจของผู้บริโภค  

 แนวคิดของ ชาตรี คุม้อนุวงศ ์(m��q) กล่าววา่นกัการตลาดไดแ้บ่งความหมายของความพึง

พอใจ ไว ้m อยา่ง คือ 

 1. ความหมายที�ยึดสถานการณ์การซืaอเป็นหลกั ให้ความหมายวา่ ความพึงพอใจเป็นผลที�

เกิดขึaนเนื�องจากการประเมินสิ�งที�ไดรั้บภายหลงัสถานการณ์การซืaอสถานการณ์หนึ�ง 

 2. ความหมายที�ยึดประสบการณ์เกี�ยวกบัเครื�องหมายการคา้เป็นหลกั ให้ความหมายว่า 

ความพึงพอใจเป็นผลที�เกิดขึaน เนื�องจากการประเมินภาพรวมทัaงหมดของประสบการณ์หลาย ๆ 

อย่างที�เกี�ยวกบัผลิตภณัฑ์หรือบริการในระยะเวลาหนึ� ง หรือกล่าวอีกนัยหนึ� งว่า ความพึงพอใจ 

หมายถึงการประเมินความสามารถของการนาํเสนอผลิตภณัฑ์หรือบริการที�ตรงกบัความตอ้งการ

ของลูกคา้อยา่งต่อเนื�อง  

 จิตตินนัท ์เดชะคุปต ์และคณะ (m��� อา้งถึงใน ชาตรี คุม้อนุวงศ,์ m��q) กล่าววา่ ความพึง

พอใจของผูบ้ริโภค สามารถแปรเปลี�ยนได้หลายระดับตามปัจจยัที�มีผลต่อความพึงพอใจของ

ผูบ้ริโภค โดยมีปัจจยัที�สาํคญั ดงันีa   

 -  ผลิตภณัฑบ์ริการ: ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคจะเกิดขึaน เมื�อไดรั้บบริการที�มีคุณภาพและ

ระดบัการให้บริการตรงกบัความตอ้งการ ความเอาใจใส่ขององค์การการบริการในการออกแบบ

ผลิตภณัฑส์นองความตอ้งการของลูกคา้ วิธีการใช ้หรือสถานการณ์ที�ลูกคา้ใชสิ้นคา้หรือบริการแต่



20 

 

ละอย่าง และคุณภาพของการนําเสนอบริการเป็นส่วนสําคญัยิ�งในการที�จะสร้างความพึงพอใจ

ใหก้บัลูกคา้  

 - ราคาค่าบริการ: ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคขึaนอยู่กบัราคาค่าบริการที�เหมาะสมกับ

คุณภาพของการบริการ  

 - สถานที�บริการ: ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคขึaนอยู่กบัทาํเลที�ตัaงและการกระจายสถานที�

บริการใหท้ั�วถึง เพื�ออาํนวยความสะดวกแก่ลูกคา้  

 - การส่งเสริมแนะนาํบริการ: ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคจะเกิดขึaนไดจ้ากการไดย้ินขอ้มูล 

ข่าวสาร หรือบุคคลอื�น กล่าวขานถึงคุณภาพของบริการไปในทางบวก  

 - ผูใ้ห้บริการ: ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคจะเกิดขึa นเมื�อผูป้ระกอบการ ผูบ้ริหาร และ 

ผูป้ฏิบติังานแสดงพฤติกรรมบริการและสนองบริการที�ลูกคา้ตอ้งการดว้ยความเอาใจใส่อยา่งเต็มที�

ดว้ยจิตสาํนึกของการบริการ  

 - สภาพแวดล้อมของการบริการ: ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคจะเกิดขึaนจากการชื�นชม

สภาพแวดลอ้มของการบริการที�เกี�ยวขอ้งกบัการตกแต่งสถานที�ให้สวยงาม ตลอดจนการจดัแบ่ง

พืaนที�เป็นสัดส่วน  

 - กระบวนการบริการ: ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคจะเกิดขึaนจากการนาํระบบการทาํงานที�มี

คุณภาพและถูกตอ้ง ทาํใหเ้กิดความคล่องตวัในการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ 

 มิลเลิท (Millert, k���) ได้ให้รายละเอียดเกี�ยวกับความพึงพอใจในการให้บริการหรือ

ความสามารถในการสร้างความพึงพอใจกบัผูรั้บบริการ โดยมีองคป์ระกอบ � ดา้น ดงันีa คือ 

 1. การให้บริการอยา่งเสมอภาค (Equitable service) หมายถึง ความยุติธรรมในการบริหาร

ของรัฐที�มีทศันคติที�ว่าคนทุกคนเท่าเทียมกนั ดงันัaนประชาชนทุกคนจะไดรั้บการปฏิบติัอย่างเท่า

เทียมกนัในแง่มุมของกฎหมาย ไม่มีการแบ่งแยกกีดกนัในการให้บริการประชาชนจะได้รับการ

ปฏิบติัในฐานะที�เป็นปัจเจกบุคคลที�ใชม้าตรฐานสากลใหบ้ริการเดียวกนั 
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 2. การให้บริการอยา่งทนัเวลา (Timely service) หมายถึง ในการบริการจะตอ้งมองวา่การ

ให้บริการสาธารณะจะตอ้งตรงเวลา ผลการปฏิบติัของหน่วยงานภาครัฐ จะถือวา่ไม่มีประสิทธิผล

เลยถา้ไม่มีการตรงเวลาที�จะสร้างความไม่พึงพอใจใหแ้ก่ประชาชน 

 3. การให้บริการอย่างเพียงพอ (Ample service) หมายถึงการให้บริการสาธารณะตอ้งมี

ลกัษณะที�มีจาํนวนการให้บริการและสถานที�ให้บริการอย่างเหมาะสม มิลเลิท เห็นว่าความเสมอ

ภาค หรือการตรงเวลาจะไม่มีความหมายเลยถา้มีจาํนวนการใหบ้ริการที�ไม่เพียงพอและสถานที�ตัaงที�

ใหบ้ริการสร้างความไม่ยติุธรรมใหเ้กิดขึaนแก่ผูรั้บบริการ 

 4. การให้บริการอยา่งต่อเนื�อง (Continuous service) หมายถึง การให้บริการสาธารณะที�

เป็นไปอย่างสมํ�าเสมอ โดยยึดประโยชน์ของสาธารณะเป็นหลัก ไม่ใช่ยึดความพึงพอใจของ

หน่วยงานที�ใหบ้ริการวา่จะใหห้รือหยดุบริการเมื�อใดก็ได ้

 5. การให้บริการอยา่งกา้วหนา้ (Progressive service) หมายถึง การให้บริการสาธารณะที�มี

การปรับปรุงคุณภาพและการปฏิบัติงาน กล่าวอีกนัยหนึ� ง คือ การเพิ�มประสิทธิภาพหรือ

ความสามารถที�จะทาํหนา้ที�ไดม้ากขึaนโดยใชท้รัพยากรเท่าเดิม 

 การวดัความพึงพอใจของลูกคา้ สามารถทาํไดด้ว้ยวิธีการต่าง ๆ ดงันีa  (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 

และคณะ, 2541: 47) 

 1. ระบบการติเตียนและขอ้เสนอแนะ (Complaint and suggestion system) เป็นการหา

ขอ้มูลทศันคติของลูกคา้เกี�ยวกบัผลิตภณัฑ์และการทาํงานของบริษทั ปัญหาเกี�ยวกบัผลิตภณัฑ์และ

การทาํงาน รวมทัaงขอ้เสนอแนะต่าง ๆ โดยมีกล่องเพื�อรับความคิดเห็นจากลูกคา้ 

 2. การสํารวจความพึงพอใจของลูกคา้ (Customer satisfaction surveys) โดยการเตรียม

แบบสอบถามเพื�อคน้หาความพึงพอใจของลูกคา้ เทคนิคต่าง ๆ ที�ใชส้ํารวจความพึงพอใจของลูกคา้

มีดงันีa   

  2.1 การใหค้ะแนนความพึงพอใจของลูกคา้ที�มีต่อผลิตภณัฑ์หรือบริการ โดยรูปใน

รูปของการใหค้ะแนน เช่น ไม่พอใจอยา่งยิ�ง ไม่พอใจ ไม่แน่ใจ พอใจ พอใจอยา่งยิ�ง 
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  2.m การถามวา่ลูกคา้ไดรั้บความพอใจในผลิตภณัฑห์รือบริการหรือไม่อยา่งไร  

  2.q การถามให้ลูกคา้ระบุปัญหาจากการใช้ผลิตภณัฑ์ การบริหาร และเสนอแนะ

ประเด็นต่าง ๆ ที�จะแกปั้ญหานัaนเรียกวา่ การวเิคราะห์ปัญหาของลูกคา้  

  2.� การถามลูกคา้เพื�อให้คะแนนคุณสมบติัต่าง ๆ และการทาํงานของผลิตภณัฑ ์

เรียกวา่เป็นการใหค้ะแนนการทาํงานของ  

  2.� การสาํรวจความตัaงใจในการซืaอซํa าของลูกคา้ 

 3. การเลือกซืaอโดยกลุ่มที�เป็นเป้าหมาย (Ghost shopping) โดยการเชิญผูที้�คาดวา่จะเป็นผู ้

ซืaอที�มีศกัยภาพมาวเิคระห์จุดแขง็และจุดอ่อนในการซืaอสินคา้ของบริษทัและคู่แข่งขนัพร้อมทัaงระบุ

ปัญหาที�เกี�ยวกบัสินคา้หรือบริการ 

 4. การวิเคราะห์ถึงลูกคา้ที�สูญเสียไป (Lost customer analysis) โดยการวิเคราะห์หรือ

สัมภาษณ์ลูกคา้เดิมที�เปลี�ยนไปใชต้ราสินคา้อื�น รวมทัaงศึกษาอตัราการสูญเสียลูกคา้ดว้ย 

 

 2.1.4 แนวคิดและทฤษฎเีกี�ยวกบัความจงรักภักดีต่อการบริการ 

 ความหมายของความจงรักภกัดี 

 Keller (1993) ไดใ้ห้ความหมายของความภกัดีคือ การนาํเสนอเมื�อทศันคติพึงพอใจเป็น

พิเศษสาํหรับตรายี�หอ้ที�แสดงออกอยา่งแจง้ชดัในพฤติกรรมการซืaอซํa า 

 Gronroos (2000) ไดใ้ห้ความหมายของความภกัดีวา่หมายถึง ความสมคัรใจของลูกคา้ที�จะ

สนบัสนุนหรือมอบผลประโยชน์ให้กบัองค์กรในระยะยาว โดยลูกคา้จะซืaอซํa าหรือใช้บริการจาก

องค์กรอย่างต่อเนื�อง หรือแนะนาํบุคคลอื�นถึงขอ้ดีขององค์กร ซึ� งสิ�งเหล่านีa จะเกิดขึaนบนพืaนฐาน

ของความรู้สึกที�ลูกคา้ชื�นชมในองค์กรที�เลือกมากกว่าองค์กรอื�นๆ ความภกัดีจึงไม่เพียงหมายถึง

พฤติกรรมที�ลูกคา้แสดงออกว่าภกัดีเท่านัaน แต่ยงัหมายรวมไปถึงความรู้สึกในแง่บวกต่างๆของ
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ลูกคา้ อาทิ ความชื�นชอบ หรือเต็มใจดว้ย ซึ� งความภกัดีนัaนจะคงอยูต่ราบที�ลูกคา้รู้สึกวา่ไดรั้บคุณค่า

ที�ดีกวา่ที�จะไดรั้บจากองคก์รอื�นๆ 

 ณัฐพชัร์ ลอ้ประดิษฐ์พงษ์ (2549) กล่าววา่ ความภกัดี คือ ทศันคติของลูกคา้ที�มีต่อสินคา้

และบริการ ซึ� งตอ้งนาํไปสู่ความสัมพนัธ์ในระยะยาว เป็นการเหนี�ยวรัa งลูกคา้ไว ้กบัองค์กร ความ

ภกัดีไม่ไดเ้ป็นเพียงพฤติกรรมการซืaอซํa าเท่านัaน แต่ยงัครอบคลุมความหมายไปถึงความรู้สึกนึกคิด 

และความสัมพนัธ์ในระยะยาวดว้ย ซึ� งการซืaอซํa าของลูกคา้ไม่ไดห้มายความวา่จะมีความภกัดีเสมอ

ไป เพราะพฤติกรรมการซืaอซํa าอาจเกิดจากหลายปัจจยัร่วมกนั เช่น มีทาํเลที�ตัaงอยูใ่กลที้�พกัอาศยัหรือ

ที�ทาํงานของลูกคา้ ลูกคา้มีความคุน้เคย สินคา้หรือบริการมีราคาตํ�ากว่าคู่แข่งขนัรายอื�น เกิดจาก

ความผิดพลาดของคู่แข่งขนั และความสัมพนัธ์หรือความประทบัใจในอดีตของลูกคา้ที�มีต่อสินคา้

หรือบริการ เป็นตน้ 

 การวดัความภกัดีต่อการบริการ 

 Pong & Yee (2001) กล่าววา่ ความภกัดีต่อการบริการนัaน เป็นสิ�งที�เกิดขึaนจากพฤติกรรม 

ทศันคติ และความรู้ จึงสรุปปัจจยัที�ใชใ้นการวดัความภกัดีต่อการบริการได ้ดงันีa  

 1. พฤติกรรมการซืaอซํa า (Repeat Purchase Behavior) เป็นการแสดงถึงความผกูพนัที�ลูกคา้มี

ต่อผูใ้หบ้ริการ 

 2. คาํบอกเล่า (Words of Mouth) เป็นผลของการวดัความภกัดีที�ดี และมีประสิทธิภาพการ

บอกเล่านัaน รวมถึงการแนะนาํผูอื้�นดว้ย และคนที�มีความภกัดีก็มกัจะมอบผลในทางบวกกลบัสู่ผู ้

ใหบ้ริการ 

 3. ช่วงเวลาที�ผูบ้ริโภคเลือกรับบริการ (Period of Usage) เป็นการวดัการเขา้รับบริการวา่มี

ความต่อเนื�องหรือไม่ หรือรับบริการเดือนละกี�ครัa ง ซึ� งสามารถสะทอ้นสถานการณ์ การบริโภคว่า

จะเป็นความภกัดีในระยะยาวหรือไม่ 
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 4. ความไม่หว ั�นไหวต่อราคาที�เปลี�ยนแปลง (Price Tolerance) คือการที�ราคาสูงขึaนผูบ้ริโภค

ที�มีความภกัดีก็ยงัเลือกการบริการของเราอยู่ ทาํให้เห็นว่าราคาไม่ไดส่้งผลต่อการเลือกการบริการ

ของผูบ้ริโภค 

 5. ความตัaงใจซืaอซํa า (Repeat Purchase Intention) เป็นการเลือกซืaอในบริการเดิมเป็นประจาํ 

 6. ความชอบมากกว่า (Preference) ผูบ้ริโภคมีความภกัดีที�แทจ้ริงจะแสดงความชอบ

มากกวา่ออกมาเห็นไดช้ดั 

 7. การลดตวัเลือก (Choice Reduction Behavior) ผูบ้ริโภคที�มีความภกัดีจะมีการหาขอ้มูล

เพื�อนการตดัสินใจนอ้ยลง 

 8. การเป็นอนัดบัแรกในใจ (First-in-Mind) การบริการนัaนจะเป็นตวัเลือกแรกเสมอหาก

ผูบ้ริโภคมีความภกัดี 

 ซึ� งจากที�กล่าวมาข้างต้นจะพบว่า การวดัความภักดีของผูรั้บบริการ จะต้องคํานึงถึง

พฤติกรรม ทัศนคติ และกระบวนการคิดของผูรั้บบริการ ซึ� งทัa งหมดสามารถวดัจากมาตรวดั 

(Behavioral Intentions Battery) ซึ� ง พฒันาโดย Zeithaml, Berry, and Parasuraman (1996) โดยมี

กรอบแนวคิดเกี�ยวกบั การวดัความตัaงใจของผูรั้บบริการ (Behavioral Intentions) ซึ� งสามารถ

นาํไปใชพ้ิจารณาวดัวา่ลูกคา้มีความจงภกัดีกบัองคก์รธุรกิจที�ใชบ้ริการอยูม่ากนอ้ยเพียงใดไดเ้ช่นกนั

ซึ� งประกอบดว้ย 4 มิติ ไดแ้ก่ 

 1. พฤติกรรมการบอกต่อ (Word of Mouth Communications) คือ การพูดถึงสิ�งที�ดีเกี�ยวกบั

ผูใ้ห้บริการ และการบริการ แนะนาํ และกระตุน้ให้คนอื�นสนใจ และใชก้ารบริการนัaน ซึ� งสามารถ

นาํมาวเิคราะห์ความภกัดีของผูบ้ริโภคที�มีต่อผูใ้หบ้ริการ 

 2. ความตัaงใจที�จะซืaอ (Purchase Intention) คือ เป็นการเลือกการบริการนัaน ๆ เป็นตวัเลือก

แรก ซึ� งสิ�งนีaสามารถสะทอ้นนิสัยเกี�ยวกบัการเปลี�ยนการบริการได ้
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 3. ความอ่อนไหวต่อปัจจยัราคา (Price Sensitivity) คือ การที�ผูบ้ริโภคไม่มีปัญหาในการที�

ผูใ้หบ้ริการขึaนราคาและผูบ้ริโภคยอมจ่ายมากกวา่ที�อื�นหากการบริการนัaนสามารถตอบสนองความ

พึงพอใจ 

 4. พฤติกรรมการร้องเรียน (Complaining Behavior) คือ การร้องเรียนเมื�อเกิดปัญหาอาจจะ

ร้องเรียนกับผูใ้ห้บริการ บอกต่อคนอื�น ส่งเรื� องไปยงัหนังสือพิมพ์ ส่วนนีa เป็นการวดัถึงการ

ตอบสนองต่อปัญหาของผูบ้ริโภค 

 

2.2 การตรวจเอกสาร 

 การศึกษาในครัa งนีa ได้ท ําการตรวจเอกสารผลงานวิจัยที� เกี�ยวข้องกับความพึงพอใจ           

ของลูกคา้ ดงันีa  

 Balas Avraham (2556) ศึกษาปัจจยัที�ส่งผลกระทบต่อความพึงใจในการเขา้รับบริการและ

การซืaอรถยนตซ์ํa าในประเทสอิสราเอล โดยวตัถุประสงคห์ลกัของการศึกษาครัa งนีa เพื�อศึกษาความพึง

พอใจของลูกคา้ที�มีต่อศูนยบ์ริการรถยนตที์�ส่งผลต่อความตัaงใจกลบัมาใชบ้ริการซํa าและศึกษาปัจจยั

ที�ส่งผลต่อความพึงพอใจในการเขา้รับบริการที�ศูนยบ์ริการรถยนต์ การศึกษาครัa งนีa เก็บรวบรวม

ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างผูใ้ช้บริการโดยใช้แบบสอบถาม ทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลด้วย วิธีสถิติเชิง

พรรณนา  ทดสอบสมมติฐานโดยใชค่้า alpha Cronbach test, correlation test และ regression test 

ผลการศึกษาสรุปได้ว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความสําคญักับคุณภาพมากที�สุด และความ

ลม้เหลวในการซ่อมในครัa งแรกส่งผลต่อความพึงพอใจในทางลบ ในส่วนของกระบวนการทาํงาน

กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความสําคญักับพนักงานมากที�สุดเนื�องจากมีความสัมพนัธ์กับลูกค้า

โดยตรง อีกทัaงการโทรสอบถามความพึงพอใจหลงัเขา้รับบริการบริการภายใน 24-48 ชั�วโมงส่งผล

ให้ลูกคา้มีความพึงพอใจที�เพิ�มขึaน ในส่วนของปัจจยัที�ส่งผลต่อการกลบัมาใช้บริการซํa า คือ การ

ปรับปรุงคุณภาพจะเป็นส่วนสาํคญัที�สนบัสนุนการกลบัมาใชบ้ริการซํa า  
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 นภดล อารยะกุล (2548) ศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ต่อบริการของอู่ซ่อมรถยนตรุ่์งเจริญ 

โดยวตัถุประสงค์หลกัของการศึกษาครัa งนีa เพื�อศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ในแต่ละขัaนตอนการ

ให้บริการและ ศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลที�มีผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้ ในการ

ใหบ้ริการของอู่ซ่อมรถยนตรุ่์งเจริญ การศึกษาครัa งนีa เก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งผูใ้ชบ้ริการ

อู่ซ่อมรถยนตรุ่์งเจริญ จาํนวน 230 คนัโดยใช้แบบสอบถาม ทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยวิธีสถิติเชิง

พรรณนาประกอบดว้ย ค่าความถี� ร้อยละ ค่าเฉลี�ย และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐาน

โดยใชค้่า t-test  F-test และ LSD ณ ระดบันยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 ผลการศึกษาสรุปไดว้่า 

ความพึงพอใจของลูกคา้ในแต่ละขัaนตอน การให้บริการของอู่ซ่อมรถยนต์รุ่งเจริญ มีค่าเฉลี�ยอยูใ่น

ระดบัพึงพอใจมากทุกขัaนตอน และผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ในด้านการศึกษาที�มีความ

แตกต่างกนัลูกคา้จะมีความพึงพอใจที�แตกต่างกนั ในขัaนตอนการตรวจสอบความเรียบร้อยของรถ

ก่อนส่งมอบ ซึ� งลูกคา้ที�มีการศึกษาสูงจะใหค้วามสาํคญัมากกวา่ลูกคา้ที�มีการศึกษาในระดบัตํ�า ส่วน

ปัจจยับุคคลอื�นๆ ไม่พบความแตกต่างกนั และลกัษณะการใช้บริการของลูกคา้พบว่าในดา้นยี�ห้อ

ของรถยนต์ที�แตกต่างกันมีความพึงพอใจที�แตกต่างกันในขัaนตอนการรับรถคืน โดยลูกค้าที�ใช้

รถยนตฮ์อนดา้ จะมีความพึงพอใจมากกวา่ลูกคา้ที�ใชร้ถยนตย์ี�หอ้อื�นๆ นอกนัaนไม่พบความแตกต่าง 

 สุมนสัสา ดนตรีไทย (2548) ศึกษาปัจจยัดา้นการตลาดบริการที�สัมพนัธ์กบัความพึงพอใจ

ของผูใ้ช้บริการศูนยบ์ริการซ่อมรถยนต์โตโยตา้เขตนนทบุรีโดยวตัถุประสงค์หลกัของการศึกษา

ครัa งนีa เพื�อ ศึกษาระดบัความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการจากศูนยบ์ริการซ่อมรถยนต์โตโยตา้เขต

นนทบุรีและเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการโดยจาํแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลของ

ผูใ้ช้บริการศูนยบ์ริการซ่อมรถยนต์โตโยตา้เขตนนทบุรีรวมทัaงศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยั

ดา้นการตลาดบริการกบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการศูนยบ์ริการซ่อมรถยนตโ์ตโยตา้เขตนนทบุรี 

การศึกษาครัa งนีa เก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างผูใ้ช้บริการที�ศูนยบ์ริการโตโยตา้เขตนนทบุรี

ทัaงหมด 6 สาขาจาํนวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถาม ทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลด้วยวิธีสถิติเชิง

พรรณนาประกอบดว้ย ค่าความถี� ร้อยละ ค่าเฉลี�ย และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐาน

โดยใชค้่า t-test และ F-test ณ ระดบันยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 และ 0.01 ผลการศึกษาสรุปได้

วา่ ปัจจยัดา้นการตลาดบริการแต่ละดา้นพบวา่มีความสําคญัอยูใ่นระดบัมากทุกประเด็น และความ

พึงพอใจของผูใ้ช้บริการศูนย์บริการเกี�ยวกับการบริการ ราคา สถานที� การส่งเสริมการตลาด 
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บุคลากรลกัษณะกายภาพและกระบวนการให้บริการพบวา่มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น

ยกเวน้ความพึงพอใจในดา้นราคาและการส่งเสริมการตลาดอยูใ่นระดบัปานกลาง  เมื�อเปรียบเทียบ

ความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการที�มีสถานภาพส่วนบุคคลแตกต่างกนัได้แก่เพศอายุระดบัการศึกษา

อาชีพรายไดโ้ดยภาพรวมมีความพึงพอใจไม่แตกต่างกนั เมื�อพิจารณาแต่ละดา้นพบว่าผูใ้ช้บริการ

ของศูนย์บริการที�มีอายุระดบัการศึกษาและอาชีพแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ

แตกต่างกนัในดา้นสถานที�และดา้นลกัษณะกายภาพอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ  และความสัมพนัธ์

ระหว่างปัจจยัด้านการตลาดบริการกับความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการพบว่าปัจจยัด้านการตลาด

บริการทัaง 7 ดา้นไดแ้ก่การบริการราคาสถานที�การส่งเสริมการตลาดบุคลากรลกัษณะกายภาพและ

กระบวนการให้บริการมีความสัมพนัธ์กันในทางบวกกับความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติ 

 สุภรรนิกาญ ์ชูศรี (2548) ศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ที�มีต่อคุณภาพการบริการซ่อมบาํรุง

ของบริษทั ททัซูโน่ เอ็นจิเนียริ� ง แอนด์ เซอร์วิส โดยวตัถุประสงค์หลกัของการศึกษาครัa งนีa เพื�อ

ศึกษาระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ที�มีต่อคุณภาพการบริการซ่อมบาํรุงของบริษทั ททัซูโน่ เอ็นจิ

เนียริ�งแอนด ์เซอร์วิส จาํกดัและศึกษาความแตกต่างของลกัษณะทั�วไปของผูใ้ชบ้ริการและลกัษณะ

การใชบ้ริการกบัความพึงพอใจที�มีต่อคุณภาพการบริการของบริษทัฯ การศึกษาครัa งนีa เก็บรวบรวม

ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งผูใ้ชบ้ริการซ่อมบาํรุงของบริษทัฯ จาํนวน 231 คน โดยใชแ้บบสอบถาม ทาํ

การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีสถิติเชิงพรรณนาประกอบด้วย ค่าความถี� ร้อยละ ค่าเฉลี�ย และส่วน

เบี�ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่า t-test และ F-test ณ ระดบันยัสําคญัทางสถิติที�

ระดบั 0.05 ผลการศึกษาสรุปไดว้า่ ความพึงพอใจของลูกคา้โดยรวมอยูใ่นระดบัมากทุกดา้นของการ

ให้บริการ เมื�อจาํแนกตามคุณภาพของการให้บริการ พบวา่ ลูกคา้มีความพึงพอใจดา้นความสุภาพ

ของพนกังานช่างสูงสุด และมีความพึงพอใจในดา้นการเขา้ถึงการให้บริการนอ้ยที�สุด เมื�อทดสอบ

ความแตกต่างของลกัษณะทั�วไปของผูใ้ช้บริการและลกัษณะการใช้บริการ พบว่า สามารถแบ่ง

ออกเป็น 2กลุ่ม กลุ่มแรก พบว่า เพศ อายุการทาํงานจาํนวนครัa งที�ใช้บริการ และระยะเวลา Down-

time ที�แตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจของลูกคา้ที�มีต่อคุณภาพการบริการของบริษทัฯ ไม่

แตกต่างกนักลุ่มที�สอง พบวา่ ระดบัการศึกษาและตาํแหน่งงานที�แตกต่างกนัมีระดบัความพึงพอใจ

ของลูกคา้ที�มีต่อคุณภาพการบริการของบริษทัฯ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ ขอ้เสนอแนะ
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ในการศึกษาควรมุ่งเนน้รักษาคุณภาพการบริการดา้นความสุภาพของพนกังาน การตอบสนองลูกคา้ 

และการสร้างความน่าเชื�อถือของบริษทัฯ เพื�อรักษาความพึงพอใจของลูกคา้ใหอ้ยูใ่นระดบัมากที�สุด 

 กมล โรจนะบุรานนท์ (2554) ศึกษาเรื�องความคิดเห็นและความพึงพอใจของลูกคา้ที�มีต่อ

การบริหารจดัการศูนยบ์ริการรถยนตมิ์ตซูบิชิ โดยวตัถุประสงค์หลกัของการศึกษาครัa งนีa เพื�อศึกษา

ระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ในการใช้บริการศูนยบ์ริการรถยนตมิ์ตซูบิชิและเปรียบเทียบระดบั

ความพึงพอใจของลูกคา้ในการใช้บริการศูนยบ์ริการรถยนต์มิตซูบิชิจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล

รวมทัa งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการใช้บริการของลูกค้า 

การศึกษาครัa งนีa เก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งลูกคา้ที�ใชบ้ริการศูนยร์ถยนตมิ์ตซูบิชิในจงัหวดั

พระนครศรีอยธุยาจาํนวน 400 คนโดยใชแ้บบสอบถาม เครื�องมือที�ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลคือ

แบบสอบถามสถิติ ในการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ค่าความถี�ค่าร้อยละค่าทีค่าเอฟค่าไค-สแควร์และ

ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์เพียร์สันโดยกาํหนดระดบันยัสําคญัทางสถิติ 0.05 ผลการศึกษาสรุปได้

ว่า ความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์บริการรถยนต์มิตซูบิชิด้านผลิตภณัฑ์ด้านราคาด้านการ

ส่งเสริมการตลาดและดา้นสื�อ/ช่องทางที�ไดรั้บขอ้มูลจากศูนยบ์ริการมิตซูบิชิอยูใ่นระดบัมาก ลูกคา้

ที�มีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกันมีระดับความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์บริการรถยนต์มิตซูบิชิ

แตกต่างกนัยกเวน้ปัจจยัทางเพศโดยที�อายุการศึกษาอาชีพรายไดต่้อเดือนและสถานภาพสมรสมี

ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการศูนยบ์ริการรถยนตมิ์ตซูบิชิอยูใ่นระดบัตํ�า 

โดยการตรวจเอกสารครัa งนีa  สามารถสรุปผลการศึกษาที�สาํคญัไดด้งัตารางที� 2.2  
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ตารางที� 2.2 ตารางสรุปงานวจิยัที�ผา่นมาในส่วนที�เกี�ยวขอ้งกบัความพึงพอใจของลูกคา้ 
งานวจิยั วตัถุประสงค์ วธิีการศึกษา ผลการศึกษาซึ�งเกี�ยวข้องกบัความพงึพอใจของลูกค้า 

Balas Avraham (`aaB)           
: ศึกษาปัจจยัที�ส่งผลกระทบ
ต่อความพึงใจในการเข้ารับ
บริการและการซืaอรถยนต์ซํa า
ในประเทสอิสราเอล 
 
 
 
 
 

1) ศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ที�มีต่อ
ศูนยบ์ริการรถยนตท์ี�ส่งผลต่อความตัaงใจ
กลบัมาใชบ้ริการซํa า  
2) เพื�อศึกษาปัจจยัที�ส่งผลต่อความพึงพอใจ
ในการเขา้รับบริการที�ศูนยบ์ริการรถยนต ์ 
 

ใชแ้บบสอบถาม ทาํการวเิคราะห์ขอ้มูล
ดว้ย วธิีสถิติเชิงพรรณนา  ทดสอบ
สมมติฐานโดยใชค้่า alpha Cronbach test, 
correlation test และ regression test 

ปัจจยัที�มีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการศูนยบ์ริการ 
คือ คุณภาพการบริการ และความลม้เหลวในการซ่อมใน
ครัa งแรกส่งผลต่อความพึงพอใจในทางลบ ในส่วนของ
กระบวนการทาํงานให้ความสาํคญักบัพนกังานมากที�สุด  
อีกทัaงการโทรสอบถามความพึงพอใจหลงัเขา้รับบริการ
บริการภายใน 24-48 ชั�วโมงส่งผลให้ลูกค้ามีความพึง
พอใจที� เพิ�มขึa น และในส่วนของปัจจัยที� ส่งผลต่อการ
กลบัมาใชบ้ริการซํa า คือ การปรับปรุงคุณภาพ 

นภดล อารยะกลุ (2548)  
: ศึกษาความพึงพอใจของ
ลูกค้าต่อบริการของอู่ซ่อม
รถยนตร์ุ่งเจริญ 
 
 
 
 
 

1) ศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ในแต่ละ
ขัaนตอนการใหบ้ริการ  
2) ศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคล
ที�มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าในการ
ใหบ้ริการของอู่ซ่อมรถยนตร์ุ่งเจริญ 
 
 
 
 

ใช้แบบสอบถาม และทําการวิเคราะห์
ข้ อ มู ล ด้ ว ย วิ ธี ส ถิ ติ เ ชิ ง พ ร ร ณ น า
ประกอบดว้ย ค่าความถี� ร้อยละ ค่าเฉลี�ย 
และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบ
สมมติฐานโดยใช้ค่า t-test F-test และ 
LSD  
 
 
 

ความพึงพอใจของลูกคา้ในแต่ละขัaนตอน การให้บริการ 
มีค่าเฉลี�ยอยู่ในระดับพึงพอใจมากทุกขัa นตอน และ
การศึกษาที�มีความแตกต่างกนัลูกคา้จะมีความพึงพอใจที�
แตกต่างกนั ในขัaนตอนการตรวจสอบความเรียบร้อยของ
ร ถ ก่ อ น ส่ ง ม อ บ  ซึ� ง ลู ก ค้า ที� มี ก า ร ศึ ก ษ า สู ง จ ะ ใ ห้
ความสาํคญัมากกวา่ลูกคา้ที�มีการศึกษาในระดบัตํ�า และ
ในดา้นยี�ห้อรถยนต์ที�ต่างกันมีความพึงพอใจที�แตกต่าง
กนัในขัaนตอนการรับรถคืน โดยลูกคา้ที�ใชร้ถยนตฮ์อนดา้ 
จะมีความพึงพอใจมากกวา่ลูกคา้ที�ใชร้ถยนตย์ี�หอ้อื�นๆ 
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ตารางที� 2.2 ตารางสรุปงานวจิยัที�ผา่นมาในส่วนที�เกี�ยวขอ้งกบัความพึงพอใจของลูกคา้ (ต่อ)  
งานวจิยั วตัถุประสงค์ วธิีการศึกษา ผลการศึกษาซึ�งเกี�ยวข้องกบัความพงึพอใจของลูกค้า 

สุมนัสสา ดนตรีไทย (2548) 
: ศึกษาปัจจยัดา้นการตลาด
บริการที�สัมพนัธ์กบัความพึง
พ อ ใ จ ข อ ง ผู ้ ใ ช้ บ ริ ก า ร
ศูนย์บริการซ่อมรถยนต์โต
โยตา้เขตนนทบุรี 

1) ศึกษาระดับความพึงพอใจของ
ผูใ้ชบ้ริการจากศูนยบ์ริการ 
2) เปรียบเทียบความพึงพอใจของ
ผูใ้ชบ้ริการโดยจาํแนกตามสถานภาพส่วน
บุคคลของผูใ้ชบ้ริการ 
3) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้น
การตลาดบริการกับความพึงพอใจของ
ผูใ้ชบ้ริการ 

ใช้แบบสอบถาม และทําการวิเคราะห์
ข้ อ มู ล ด้ ว ย วิ ธี ส ถิ ติ เ ชิ ง พ ร ร ณ น า
ประกอบดว้ย ค่าความถี� ร้อยละ ค่าเฉลี�ย 
และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบ
สมมติฐานโดยใชค้่า t-test และ F-test  

ความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการในด้านการบริการ ราคา 
สถานที� การส่งเสริมการตลาด บุคลากรลกัษณะกายภาพ
และกระบวนการให้บริการพบว่ามีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดบัมากทุกดา้นยกเวน้ความพึงพอใจในดา้นราคาและ
การส่งเสริมการตลาดอยู่ในระดับปานกลาง โดย
ผูใ้ชบ้ริการที�มีอายุระดบัการศึกษาและอาชีพแตกต่างกนั
มีความพึงพอใจต่อการให้บริการแตกต่างกันในด้าน
สถานที�และด้านลักษณะกายภาพส่วนความสัมพันธ์
ระหวา่งปัจจยัดา้นการตลาดบริการกบัความพึงพอใจของ
ผูใ้ชบ้ริการพบวา่ปัจจยัดา้นการตลาดบริการทัaง 7 ดา้นมี
ความสัมพันธ์กันในทางบวกกับความพึงพอใจของ
ผูใ้ชบ้ริการ 

สุภรรนกิาญ์ ชูศรี (2548)  
: ศึกษาความพึงพอใจของ
ลู ก ค้า ที� มี ต่ อ คุ ณ ภ า พ ก า ร
บริการซ่อมบาํรุงของบริษทั 
ทัทซูโน่ เอ็นจิเนียริ� ง แอนด ์
เซอร์วสิ 
 

1) ศึกษาระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ที�มี
ต่อคุณภาพการบริการ  
2) ศึกษาความแตกต่างของลกัษณะทั�วไป
ของผูใ้ชบ้ริการและลกัษณะการใช้บริการ
กบัความพึงพอใจที�มีต่อคุณภาพการบริการ
ของบริษทัฯ 
 

ใช้แบบสอบถาม และทําการวิเคราะห์
ข้ อ มู ล ด้ ว ย วิ ธี ส ถิ ติ เ ชิ ง พ ร ร ณ น า
ประกอบดว้ย ค่าความถี� ร้อยละ ค่าเฉลี�ย 
และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบ
สมมติฐานโดยใชค้่า t-test และ F-test  
 

ความพึงพอใจของลูกคา้โดยรวมอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น
ของการให้บริการ เมื�อจําแนกตามคุณภาพของการ
ให้บริการ พบว่าลูกคา้มีความพึงพอใจด้านความสุภาพ
ของพนักงานช่างสูงสุดและมีความพึงพอใจในดา้นการ
เขา้ถึงการใหบ้ริการนอ้ยที�สุด รวมถึงระดบัการศึกษาและ
ตาํแหน่งงานที�แตกต่างกนัมีระดบัความพึงพอใจที�มีต่อ
คุณภาพการบริการที�แตกต่างกนั 
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ตารางที� 2.2 ตารางสรุปงานวจิยัที�ผา่นมาในส่วนที�เกี�ยวขอ้งกบัความพึงพอใจของลูกคา้ (ต่อ) 
งานวจิยั วตัถุประสงค์ วธิีการศึกษา ผลการศึกษาซึ�งเกี�ยวข้องกบัความพงึพอใจของลูกค้า 

กมล โรจนะบุรานนท์ (2554)  
: ศึกษาความคิดเห็นและ
ความพึงพอใจของลูกคา้ที� มี
ต่ อ ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ศู น ย์ บ ริ ก า ร ร ถ ย น ต ์              
มิตซูบิชิ 

1) ศึกษาระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ใน
การใชบ้ริการศูนยบ์ริการ 
2) เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของ
ลูกคา้ในการใช้บริการศูนยบ์ริการจาํแนก
ตามปัจจยัส่วนบุคคล 
3) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วน
บุคคลกบัพฤติกรรมการใชบ้ริการของลูกคา้ 
 

ใช้แบบสอบถาม และทําการวิเคราะห์
ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่าความถี� ค่าร้อยละ ค่า t-test 
F-test ค่าไค-สแควร์และค่าสัมประสิทธ์
สหสมัพนัธ์เพียร์สนั 

ความพึงพอใจในการใชบ้ริการศูนยบ์ริการรถยนตม์ิตซูบิ
ชิดา้นผลิตภณัฑด์า้นราคาดา้นการส่งเสริมการตลาดและ
ดา้นสื�อ/ช่องทางที�ไดร้ับขอ้มูลจากศูนยบ์ริการมิตซูบิชิอยู่
ในระดับมาก โดยลูกค้าที� มีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกันมี
ระดบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการศูนยบ์ริการรถยนต์
มิตซูบิชิแตกต่างกันยกเว ้นปัจจัยทางเพศโดยที�อายุ
การศึกษาอาชีพรายได้ต่อเดือนและสถานภาพสมรสมี
ความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการศูนย์บริการ
รถยนตม์ิตซูบิชิอยูใ่นระดบัตํ�า 
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บทที� 3 

วธีิการศึกษา 

 ในบทนีaจะเป็นการกล่าวถึงวิธีการวิจยั รวมทัaงแบบจาํลองและสมมติฐานที�ใชใ้นการศึกษา

ดงัรายละเอียดต่อไปนีa  

3.1 วธีิการวจัิย 

 วธีิการวจิยัแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรกจะเป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูล และส่วนที�สอง

จะเป็นวธีิการวเิคราะห์ขอ้มูลเพื�อตอบวตัถุประสงคข์องการศึกษา ดงัรายละเอียดต่อไปนีa  

1. การเก็บรวบรวมขอ้มูล การวิจยันีaจะทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูล 2 ประเภท คือ 

ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเอกสาร วารสาร 

รายงาน ข่าวสาร สิ�งตีพิมพต่์าง และเวบ็ไซด์ของหน่วยงานต่างๆ เช่น ขอ้มูลเกี�ยวกบัศูนยบ์ริการ

มาตรฐานอีซูซุ มาจากเวบ็ไซดข์องบริษทั ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จาํกดั หรือขอ้มูลยอดขายรถยนตอี์ซูซุ 

จากเวบ็ไซดข์องกรมการขนส่งทางบก เป็นตน้ 

ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการเก็บขอ้มูลในส่วนที�เกี�ยวขอ้งกบัพฤติกรรมของ

ลูกคา้ที�มีต่อการเขา้รับบริการที�ศูนยบ์ริการมาตรฐานอีซูซุโดยใช้แบบสอบถาม ซึ� งมีกลุ่มตวัอย่าง

เป็นลูกคา้ที�เขา้รับบริการศูนยบ์ริการมาตรฐานอีซูซุ โดยมีการกาํหนดขนาดตวัอยา่งสําหรับการสุ่ม

ตวัอยา่งแบบง่าย และไม่ทราบจาํนวนประชากรที�แน่นอน มีสูตรการคาํนวณดงันีa  (Cochran, 1997) 

 

      n = 
Z2

4E2  

    

เมื�อ n = ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

 Z = คะแนนมาตรฐานที�ไดจ้ากตารางแจกแจงปกติมาตรฐาณ ระดบัความเชื�อมั�นร้อยละ 95 
(Z=1.96) 

 E = ความคลาดเคลื�อนที�ยอมรับได ้(ร้อยละ 5) 
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ไดก้ลุ่มตวัอยา่งของเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล    

     n = 
(1.96)2

4(0.05)2 

     

         = 384.16 
       

 ดงันัaนการศึกษาครัa งนีa จะทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามทัaงหมด 400 ชุด เพื�อ

ความถูกตอ้งมากยิ�งขึaน โดยกลุ่มตวัอยา่งจะอา้งอิงจากการแบ่งตามสัดส่วนของจาํนวนลูกคา้ที�เขา้รับ

บริการในแต่ละจงัหวดัในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ในช่วงเดือนมกราคม พ.ศ. 2557 ถึง เดือน

ธนัวาคม พ.ศ. 2557 เป็นจาํนวน 432,331 คน (บริษทัตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จาํกดั, m557) ดงันีa  

 

ตารางที� 3.1 การเก็บขอ้มูลจากการแบ่งตามสัดส่วนของลูกคา้ที�เขา้รับบริการในแต่ละจงัหวดัในเขต
กรุงเทพฯ และปริมณฑล ในช่วงเดือนมกราคม พ.ศ. 2557 ถึง เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2557 

จงัหวดั จาํนวนลูกค้า สัดส่วน (ร้อยละ) จาํนวนตวัอย่าง (คน) 

กรุงเทพมหานคร 249,930 58 231 
นนทบุรี 44,822 10 41 
ปทุมธานี 55,650 13 51 
สมุทรสาคร 17,972 4 17 
สมุทรปราการ 63,957 15 59 

รวม 432,331 100 400 
 

 สาํหรับรายละเอียดของแบบสอบถาม (ภาคผนวก ก) มีดงัต่อไปนีa  

 ส่วนที� 1 เป็นขอ้มูลทั�วไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ 

และรายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือน  

 ส่วนที� 2 เป็นขอ้มูลเกี�ยวกบัพฤติกรรมการใชบ้ริการของผูน้าํรถเขา้รับบริการ ซึ� งพฒันาขึaน

มาจากกรอบทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภค คือ �W’s และ kH ซึ� งประกอบไปดว้ยรายละเอียดดงัต่อไปนีa  
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Who  :  รายละเอียดจากแบบสอบถามส่วนที� 1 

What  :  ประเภทของบริการที�เขา้รับบริการ 

Why  :  สาเหตุที�เลือกเขา้รับบริการ 

Who participate :  บุคคลที�มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเขา้รับบริการ 

When  :   วนัและเวลาที�สะดวกเขา้รับบริการ, ความถี�ในการเขา้รับ

    บริการ 

Where  :  ศูนยบ์ริการที�เขา้รับบริการ 

How  :  การไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเกี�ยวกบัศูนยบ์ริการ 

 ส่วนที� 3 เป็นขอ้มูลเกี�ยวกบัระดบัความพึงพอใจในการเขา้รับบริการ โดยกาํหนดตวัชีa วดั

ตามส่วนประสมทางการตลาด 7 ดา้น คือ ดา้นผลิตภณัฑ์และบริการ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดั

จาํหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ และด้านสิ� งแวดล้อมทาง

กายภาพ  

 โดยมีการกาํหนดระดบัคะแนน ดงัต่อไปนีa   

  คะแนน 5 คือ ระดบัความพึงพอใจมากที�สุด 

  คะแนน 4 คือ ระดบัความพึงพอใจมาก 

  คะแนน 3 คือ ระดบัความพึงพอใจปานกลาง 

  คะแนน 2 คือ ระดบัความพึงพอใจนอ้ย 

  คะแนน 1 คือ ระดบัความพึงพอใจนอ้ยที�สุด 

 ส่วนที� 4 เป็นคาํถามปลายเปิด เพื�อให้ผูต้อบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น และ

ขอ้เสนอแนะอื�นๆ ที�ควรปรับปรุงเพื�อให้ผูป้ระกอบการสามารถพฒันางานบริการ เพื�อสร้างความ

พึงพอใจใหแ้ก่ลูกคา้ที�เขา้รับบริการไดอ้ยา่งสูงสุด 
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2. การวิเคราะห์ข้อมูล การศึกษาครัa งนีa จะทาํการวิเคราะห์ข้อมูลทัaงในเชิงพรรณา 

(Descriptive Analysis) และเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) ดงัรายละเอียดต่อไปนีa  

 เพื�อตอบวตัถุประสงคข์อ้ที�หนึ� ง ในส่วนของศึกษาพฤติกรรมการเขา้รับบริการของลูกคา้ที�

ศูนยบ์ริการมาตรฐานอีซูซุในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล เป็นการนาํขอ้มูลจากแบบสอบถามใน

ส่วนที� 1 และส่วนที� 2 มาทาํการวิเคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงพรรณา หาค่าเฉลี�ย ร้อยละ ประกอบการ

บรรยาย 

 เพื�อตอบวตัถุประสงค์ขอ้ที�สอง ในส่วนของการศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ที�มีต่อการ

เขา้รับบริการที�ศูนยบ์ริการมาตรฐานอีซูซุในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลเป็นการนาํขอ้มูลปฐมภูมิที�

ได้จากแบบสอบถามส่วนที� 3 มาทาํการประเมินความพึงพอใจผ่านตวัชีa วดัทางด้านปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาด ซึ� งในที�นีa จะพิจารณาเกณฑ์การประเมินความพึงพอใจจากช่วงคะแนนเฉลี�ย

ของตวัชีaวดัต่างๆซึ� งมีคะแนนเต็มเท่ากบั 5 คะแนน โดยความกวา้งของแต่ละช่วงจะคาํนวณไดด้งันีa

  

  ช่วงระดบัคะแนน  =  
ค่าคะแนนสูงสุด	 - ค่าคะแนนตํ�าสุด

	จาํนวนชัaน
 

     = 
5	-	1

5
 

          

     =  0.8 
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และสามารถแปลผลการประเมินความพึงพอใจไดด้งันีa  

  ระดบัคะแนนเฉลี�ย    ระดบัความพึงพอใจ 

        �.mk – �.��     ความพึงพอใจมากที�สุด 

         q.�k – �.m�     ความพึงพอใจมาก 

        m.�k – q.��     ความพึงพอใจปานกลาง 

       k.�k – m.��     ความพึงพอใจนอ้ย 

       k.�� – k.��     ความพึงพอใจนอ้ยที�สุด 
 
 เพื�อตอบวตัถุประสงค์ขอ้ที�สาม ในส่วนของการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างความพึง

พอใจของผูบ้ริโภคกับการเข้าใช้บริการซํa าที�ศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุในเขตกรุงเทพฯและ

ปริมณฑล ไดน้าํขอ้มูลจากแบบสอบถามในส่วนที� 2 และส่วนที� 3 มาทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่ง

ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคในการเขา้รับบริการ (แบบสอบถามส่วนที� 3) กบัการเขา้ใชบ้ริการซํa าที�

ศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล (แบบสอบถามส่วนที�  2) ที�ระดับ

นยัสาํคญั คือ 0.05 โดยใชค้่าไคสแควร์ 

 

3.2 สมมติฐานที�ใช้ในการศึกษา 

 ในการวิเคราะห์วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจของผูบ้ริโภคกับการเข้าใช้

บริการซํa าที�ศูนยบ์ริการมาตรฐานอีซูซุในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล โดยการทดสอบดว้ย ค่าไคส

แควร์มีสมมติฐานการวจิยัดงันีa  

1. ความพึงพอใจด้านการบริการมีความสัมพันธ์กับความถี�ในการเข้ารับบริการซํa าที�

ศูนยบ์ริการมาตรฐานอีซูซุในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 

2. ความพึงพอใจดา้นราคามีความสัมพนัธ์กบัการความถี�ในการเขา้รับบริการซํa าที�ศูนยบ์ริการ

มาตรฐานอีซูซุในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 
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3. ความพึงพอใจดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายมีความสัมพนัธ์กบัความถี�ในการเขา้รับบริการ

ซํa าที�ศูนยบ์ริการมาตรฐานอีซูซุในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 

4. ความพึงพอใจดา้นการส่งเสริมการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัความถี�ในการเขา้รับบริการซํa า

ที�ศูนยบ์ริการมาตรฐานอีซูซุในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 

5. ความพึงพอใจดา้นบุคลากรมีความสัมพนัธ์กบัความถี�ในการเขา้รับบริการซํa าที�ศูนยบ์ริการ

มาตรฐานอีซูซุในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 

6. ความพึงพอใจด้านกระบวนการมีความสัมพนัธ์กับความถี�ในการเข้ารับบริการซํa าที�

ศูนยบ์ริการมาตรฐานอีซูซุในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 

7. ความพึงพอใจดา้นสิ�งแวดลอ้มทางกายภาพมีความสัมพนัธ์กบัความถี�ในการเขา้รับบริการ

ซํa าที�ศูนยบ์ริการมาตรฐานอีซูซุในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 
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บทที� 4 

ศูนย์บริการมาตรฐานอซูีซุ 

 ตลาดรถยนต์ในประเทศไทยมีรถยนต์ยี�ห้อโตโยตา้ครองส่วนแบ่งตลาดมากที�สุดคิดเป็น

ร้อยละ 37.1 สําหรับรถยนตย์ี�ห้ออีซูซุครองส่วนแบ่งตลาดเป็นอนัดบัที� 2 มีส่วนแบ่งตลาดคิดเป็น

ร้อยละ 18.2  อยา่งไรก็ตามปริมาณการจาํหน่ายรถยนตอี์ซูซุลดลงทุกปีตัaงแต่ปี พ.ศ. 2555 เป็นตน้มา 

ซึ� งถือเป็นปัญหาที�สําคญัที� บริษทั ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จาํกดั ตอ้งเผชิญ บริษทัฯจึงจาํเป็นตอ้งนาํกล

ยุทธ์การบริการหลงัการขายมาแข่งขนัในตลาด เนื�องจากรถยนต์เป็นสินคา้ที�ตอ้งมีการดูแลและ

บาํรุงรักษาอย่างต่อเนื�อง บริษทัฯจึงสร้างความแตกต่างจากการให้บริการหลังการขาย โดยทุก

ศูนยบ์ริการมาตรฐานอีซูซุจะมีการให้บริการที�ประทบัใจในทุกขัaนตอนของการให้บริการ เพื�อให้

เกิดความประทบัใจและกลบัมาใชบ้ริการอยา่งต่อเนื�อง  

 โดยศูนยบ์ริการมาตรฐานอีซูซุมีการใชส่้วนประสมทางการตลาดบริการ ไดแ้ก่ การบริการ 

ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคลากร กระบวนการ และสิ�งแวดลอ้มทาง

กายภาพ ดงัรายละเอียดต่อไปนีa   

4.1 การบริการ 

 ศูนยบ์ริการมาตรฐานอีซูซุมีประเภทของการใหบ้ริการหลกัดงันีa  

 4.1.1 บริการตรวจเช็คตามระยะทาง 

 ศูนยบ์ริการมาตรฐานอีซูซุมีการให้บริการตรวจเช็คตามระยะทางเพื�อรถยนต์อีซูซุโดย

เฉพาะ อีกทัaงศูนยบ์ริการมาตรฐานอีซูซุยงัถูกออกแบบมาเพื�อรถอีซูซุโดยเฉพาะตามมาตรฐานจาก

อีซูซุประเทศญี�ปุ่น พร้อมด้วยอุปกรณ์ที�ทนัสมยัรับกับโครงสร้างของรถตามค่ามาตรฐานจาก

โรงงาน และยงัเหนือกวา่อู่ทั�วไปดว้ยเครื�องมือวินิจฉยัอจัฉริยะ(GIDSS, TECH-2) ซึ� งช่วยวิเคราะห์

ปัญหารถที�มีเทคโนโลยีลํaาสมยัอยา่งอีซูซุดว้ยระบบอิเลคทรอนิกส์อย่างแม่นยาํดว้ยอุปกรณ์ที�ครบ

ครันและไดม้าตรฐาน ทัaงหมดนีa ช่วยให้งานซ่อมที�อีซูซุมีประสิทธิภาพ ครบถ้วน แม่นยาํ ถูกตอ้ง
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ภายในครัa งแรกของการให้บริการ และสามารถป้องกนัความเสียหายที�อาจจะเกิดขึaนระหว่างการ

ทาํงาน 

 4.1.2 บริการซ่อมและแกไ้ขปัญหารถยนต ์ 

 ทุกศูนยบ์ริการมาตรฐานอีซูซุมีการเตรียมความพร้อมในเรื�องของอะไหล่แทร้ถยนต์อีซูซุ

เพื�อที�ทางศูนยบ์ริการสามารถให้บริการลูกคา้ไดท้นัท่วงทีโดยไม่ตอ้งรออะไหล่ถือเป็นการสร้าง

ความพึงพอใจใหแ้ก่ลูกคา้ไดอี้กทาง โดยอะไหล่แทอี้ซูซุเป็นชิaนส่วนอะไหล่แทเ้พื�อการทดแทนที�มี

คุณภาพเดียวกบัชิaนส่วนอะไหล่ที�ติดตัaงมาจากโรงงานประกอบรถอีซูซุทุกประการ อีกทัaงยงัเป็น

อะไหล่แทอี้ซูซุที�ไดรั้บการออกแบบมาเพื�อใชก้บัรถอีซูซุโดยเฉพาะ ทัaงยงัไดรั้บการรับรองคุณภาพ

จาก บริษทั อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศญี�ปุ่น) อีกดว้ย จึงสามารถสร้างความคุม้ค่าให้แก่ลูกคา้ไดอ้ย่าง

มั�นใจ รวมถึงยงัมีผลิตภณัฑ์โดยประกอบไปดว้ย 3 กลุ่มผลิตภณัฑ์ไดแ้ก่ นํa ามนัเครื�อง เคมีภณัฑ ์

และอุปกรณ์ประดบัยนต์ ซึ� งเป็นผลิตภณัฑ์ที�ผลิตด้วยเทคโนโลยีที�มีประสิทธิภาพ และผ่านการ

ตรวจสอบรับรองคุณภาพ จากบริษทั ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จาํกดั ซึ� งมีราคาที�เหมาะสม ช่วยประหยดั

ค่าใชจ่้ายในการซ่อมบาํรุงของลูกคา้  

 นอกจากนีaยงัมีเทคโลโลยีที�ทนัสมยั “อีซูซุอินไซท”์ เทคโนโลยีวิเคราะห์พฤติกรรมการขบั

ขี�หนึ� งเดียวแห่งวงการปิกอพัช่วยแนะนาํให้ผูข้บัสามารถพฒันาการขบัขี�ของตวัเอง ทัaงดา้นความ

ประหยดันํa ามัน และความปลอดภัยได้เต็มศักยภาพยิ�งขึa น ระบบปฏิบัติการ “อีซูซุอินไซท์”            

ถูกพฒันาขึaนมาเพื�อช่วยวิเคราะห์และแนะนาํพฤติกรรมการขบัขี�ที�พึงประสงค์จะช่วยให้ผูข้บัขี�ได้

ทราบถึงพฤติกรรมการขบัขี�ของตนเอง และวธีิการที�จะพฒันาพฤติกรรมการขบัขี�ให้มีประสิทธิภาพ

ยิ�งขึaน โดยเมื�อผูข้บัขี�ปฏิบติัตามคาํแนะนาํของในรายงานอีซูซุอินไซท์อย่างต่อเนื�องจะเกิดผลดีใน

ดา้นช่วยลดการใชน้ํaามนัเชื�อเพลิง ช่วยยดือายกุารใชง้านของเครื�องยนตแ์ละช่วยสร้างพฤติกรรมการ

ขบัขี�ที�ดีต่อผูใ้ชร้ถซึ� งจะช่วยสร้างความปลอดภยัทัaงต่อตวัผูข้บัและเพื�อนร่วมทางอีกดว้ย 

 อีกทัa งศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุที�กระจายอยู่ทั�วภูมิภาคย ังรวมพลังกันเสริมสร้าง

วฒันธรรมองค์กรด้านการบริการให้แข็งแกร่งสู่ความเป็นเลิศด้วยโครงการ "อีซูซุ...ยิaมจากใจ" 

(Hearty Smile) เพื�อใหพ้นกังานบริการลูกคา้ดว้ยหวัใจ และนาํมาสู่การสร้างความพอใจสูงสุดให้กบั

ลูกคา้และความเป็นแบรนด์อนัดบั 1 ในใจลูกคา้ เนื�องจากอีซูซุยึดถือนโยบายการสร้างความพอใจ
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สูงสุดของลูกคา้เป็นสาํคญัศูนยบ์ริการมาตรฐานอีซูซุจึงมีการพฒันาเพื�อยกระดบัการบริการดา้นการ

ขายและการบริการอย่างต่อเนื�อง โดยให้ผูเ้กี�ยวขอ้งทุกฝ่ายในกลุ่มอีซูซุทาํให้ลูกคา้มีความสุขดว้ย

บริการที�ประทบัใจ เป็นการสร้างประสบการณ์อนัประทบัใจตัaงแต่กา้วแรกจนถึงกา้วสุดทา้ยที�ลูกคา้

ที�เขา้มาที�โชวรู์มและศูนยบ์ริการของอีซูซุทั�วประเทศทุกคาํทกัทาย ทุกรอยยิaม ทุกการบริการ คือ 

ความจริงใจที�ชาวอีซูซุทุกคนพร้อมจะมอบใหลู้กคา้ดว้ยใจบริการอยา่งแทจ้ริง  

4.2 ราคา 

 ศูนยบ์ริการมาตรฐานอีซูซุมีการประเมินราคาและแจง้ราคาค่าใชจ่้ายก่อนการให้บริการแก่

ลูกคา้ทุกครัa ง โดยศูนยบ์ริการมาตรฐานอีซูซุมีราคามาตราฐานสาํหรับงานแต่ละประเภทดงัต่อไปนีa  

 4.2.1 ราคามาตรฐานสําหรับงานเช็คตามระยะทางสําหรับรถทุกรุ่นโดยมีรายละเอียด

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณแบ่งตามรุ่นรถและระยะทาง แสดงดงัตารางที� 4.1 และแต่ละระยะทางมี

รายการการบาํรุงรักษาแสดงดงัตารางที� 4.2 โดยจากตารางที� 4.1 แสดงให้เห็นวา่ที�ระยะทาง 40,000 

กิโลเมตร และ 80,000 กิโลเมตร หรือที�ระยะเวลา 24 เดือน หรือ 48 เดือน เป็นรอบการเปลี�ยนถ่าย

ตามระยะทางที�มีอตัราค่าใชจ่้ายที�สูงเนื�องจากเป็นระยะทางหรือระยะเวลาที�ตอ้งทาํครบทุกรายการ

เปลี�ยนถ่ายดงัตารางที� 4.2 
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 ตารางที� 4.1 ตารางแสดงค่าใชจ่้ายโดยประมาณแบ่งตามรุ่นรถและระยะทาง (หน่วย: บาท) 

  ระยะทาง   

(ก.ม.) 

รุ่นรถ 

อซูีซุดีแมคซ์ อซูีซุมิว-เซเว่น 
อซูีซุดีแมคซ์ รุ่นใหม่หมด & 

อซูีซุมิว-เอก็ซ์ 

10,000 1,000 - 2,000 1,000 - 2,000 1,000 - 2,500 
20,000 900 - 1,100 1,000 - 1,200 1,000 - 1,200 
30,000 700 - 800 900 - 1,100 1,000 - 1,100 
40,000 3,000 - 5,500 2,000 - 3,500 2,000 - 3,700 
50,000 700 - 800 800 - 1,000 700 - 1,000 
60,000 1,000 - 1,500 1,400 - 1,600 2,200 - 2,400 
70,000 800 - 1,100 900 - 1,100 1,200 - 1,400 
80,000 4,500 - 7,000 4,000 - 5,000 4,300 - 5,300 
90,000 900 - 1,100 1,100 - 1,400 1,900 - 2,100 

100,000 1,100 - 1,500 1,200 - 1,400 1,500 - 1,700 
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 ตารางที� 4.2 ตารางแสดงรายการเปลี�ยนถ่ายตามระยะทาง 

 ตามระยะทางหรือระยะเวลา          

แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ�งถึงก่อน 

เดือน 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 

กโิลเมตร 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 100,000 

นํ9ามันเครื�อง x x x x x x x x x x 

ใส้กรองนํ9ามันเครื�อง   x   x   x   x   x 

ใส้กรองอากาศ       x       x     

จาระบีลูกปืนล้อหน้า-ดุมล้อหน้า-ซีลดุมล้อหน้า      x     x     x   

นํ9ามันเกยีร์ธรรมดา* x     x       x     

นํ9ามันเกยีร์เฟืองท้ายลูกหลงั x     x       x     

นํ9ามันเกยีร์เฟืองท้ายลูกหน้า** x     x       x     

นํ9ามันพวงมาลยัพาวเวอร์       x       x     

นํ9าในระบบหล่อเยน็**       x       x     

ใส้กรองระบบปรับอากาศ   x   x   x   x   x 

นํ9ามันเบรก+คลตัช์       x       x     
ที�มา: บริษทัตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จาํกดั, m558 

*เฉพาะเกียร์ธรรมดา  **เฉพาะระบบขบัเคลื�อน � ลอ้
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4.2.2 ราคามาตราฐานสําหรับงานซ่อมและแกไ้ขปัญหารถยนตโ์ดยมีรายละเอียดราคาโดยประมาณ
แสดงตามรายการอะไหล่แทอี้ซุซุ แสดงดงัตารางที� 4.3 

 ตารางที�  4.3 ตารางแสดงตัวอย่างราคาโดยประมาณตามรายการอะไหล่แท้อีซูซุ         
(หน่วย: บาท) 

รายการ ราคา  

แหวนรองน็อตถ่ายนํaามนั 18 
ไส้กรองนํaามนัเครื�อง 260 
ไส้กรองนํaามนัเชืaอเพลิง 415 
กรองอากาศ 650 
นํaามนัเพาเวอร์ 170 
นํaามนัเบรก 1 ลิตร 175 
นํaายาหมอ้นํaา 165 
นํaามนัเครื�องตรีเพชรฯ 6 ลิตร 825 
นํaามนัเครื�องตรีเพชรฯ 1 ลิตร 160 
ยางรถยนต ์ 3,400 - 8,300 
แบตเตอร์รี�  2,900 - 3,800 

ที�มา: บริษทัตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จาํกดั, m558 

 

4.3 ช่องทางการจัดจําหน่าย 

 บริษทั ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จาํกดั เป็นผูด้าํเนินธุรกิจจดัจาํหน่ายรถยนต์อีซูซุ และชิaนส่วน

อะไหล่รถยนต์อีซูซุ รวมทัaงวางแผนงานธุรกิจเพียงแห่งเดียว ซึ� งประเภทรถยนต์ที�จดัจาํหน่าย 

ประกอบด้วย รถหัวลาก รถบรรทุก รถโดยสาร รถปิกอพั และรถยนต์นั�งอเนกประสงค์ โดยมี

เครือข่ายการจาํหน่ายผา่นศูนยบ์ริการมาตราฐานและอะไหล่ถึง 306 สาขาที�กระจายอยูทุ่กภูมิภาคทั�ว

ประเทศดงันีa  (ขอ้มูล ณ ปีพ.ศ. 2558) 

- เขตกรุงเทพฯและปริมณฑทล   74 ศูนยบ์ริการ 

- เขตภาคกลาง    28 ศูนยบ์ริการ  

- เขตภาคตะวนัออกและกลางตอนเหนือ  48 ศูนยบ์ริการ 
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- เขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ   57 ศูนยบ์ริการ 

- เขตภาคเหนือ    50 ศูนยบ์ริการ 

- เขตภาคใต ้     49 ศูนยบ์ริการ  

 อีกทัaงศูนยบ์ริการมาตราฐานอีซูซุยงัมีการให้บริการนอกสถานที�ในบริเวณพืaนที�โดยรอบ

ศูนยบ์ริการแต่ละแห่ง เพื�อเพิ�มความสะดวกสบายและความพึงพอใจแก่ลูกคา้อีกดว้ย รวมถึงลูกคา้

ยงัสามารถทาํการนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการที�ศูนย์บริการมาตราฐานอีซูซุได้อีกด้วย 

เพื�อให้ลูกคา้ไม่ตอ้งรอคิวและสามารถรับบริการไดท้นัทีเมื�อนาํรถเขา้รับบริการในวนัที�นดัหมาย

  

4.4 การส่งเสริมการตลาด 

 ศูนยบ์ริการมาตรฐานอีซูซุมีการเพิ�มความพึงพอใจแก่ลูกคา้ดว้ยกิจกรรมส่งเสริมการตลาด 

โดยกิจกรรมส่งเสริมการตลาดต่างๆที�ศูนยบ์ริการมาตรฐานอีซูซุทั�วประเทศดาํเนินการนัaนบาง

กิจกรรมเป็นกิจกรรมที�ถูกจดัขึaนจากส่วนกลางคือ บริษทั ตรีเพชรอีซูซูเซลส์ จาํกดั และบางกิจกรรม

ถูกจดัขึaนจากทางผูจ้าํหน่ายเอง โดยแต่ละประเภทของงานบริการมีกิจกรรมส่งเสริมการตลาดที�

แตกต่างกนัออกไป ดงันีa  

 4.4.1 บริการตรวจเช็คตามระยะทาง มีกิจกรรมส่งเสริมการตลาด อาทิเช่น 

  - Super Fast Service (การบริการเช็คระยะเร่งด่วน) 

  - บริการนดัหมายล่วงหนา้ 

  - บริการตรวจรถก่อนใชก้บัอีซูซุฟรี 

  - คูปองสะสมจาํนวนครัa งที�เขา้รับบริการเพื�อแลกรับของที�ระลึก 

  - แคมเปญจน์สาํหรับลูกคา้นอกระยะรับประกนั 

  - ลา้งรถฟรี 
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 4.4.2 บริการซ่อมและแกไ้ขปัญหารถยนต ์มีกิจกรรมส่งเสริมการตลาด อาทิเช่น 

  - บริการนดัหมายล่วงหนา้ 

  - ส่วนลดค่าแรงและค่าอะไหล่ 

  - แคมเปญจน์สาํหรับลูกคา้นอกระยะรับประกนั 

  - ลา้งรถฟรี 

 ซึ� งแต่ละกิจกรรมส่งเสริมการตลาดมีรายละเอียดดงัต่อไปนีa  

 กิจกรรมส่งเสริมการตลาด ที�ถูกจดัขึaนโดย บริษทั ตรีเพชรอีซูซูเซลส์ จาํกดั 

- Super Fast Service (การบริการเช็คระยะเร่งด่วน) 

การบริการเช็คระยะเร่งด่วนเป็นการให้บริการเช็คระยะตามระยะทางโดยรถแต่ละคนั

ตอ้งเสร็จพร้อมส่งมอบรถคืนให้กบัลูกคา้ภายใน k ชั�วโมงนับจากลูกคา้เซนต์เอกสารใบสั�งซ่อม 

ทัaงนีa ลูกคา้จะตอ้งทาํการนดัหมายล่วงหนา้เพื�อรับบริการ โดยการบริการเช็คระยะเร่งด่วนมีเป้าหมาย

หลักคือ “เพิ�มความพอใจให้กับลูกค้า” กล่าวคือ เป็นการลดระยะเวลารอคอยของลูกค้า ลด

ระยะเวลาโดยรวมของการเขา้เช็คระยะที�ศูนยบ์ริการ เพิ�มความสะดวกให้กบัลูกคา้สามารถควบคุม

เวลาได ้ทัaงยงัเป็นการเปลี�ยนทศันคติของลูกคา้ที�วา่ “เช็คระยะ ใชเ้วลานาน” 

- บริการนดัหมายล่วงหนา้  

บริการนดัหมายล่วงหนา้ช่วยใหลู้กคา้ไม่ตอ้งรอคิวและสามารถรับบริการไดท้นัที โดย

พนกังานประจาํศูนยบ์ริการจะทาํการโทรนดัหมายลูกคา้เพื�อนาํรถเขา้รับบริการเมื�อถึงกาํหนดเขา้รับ

บริการ ทัaงยงัมีการโทรแจง้เตือนก่อนถึงวนัที�นดัหมายเพื�อที�ลูกคา้จะสามารถนาํรถเขา้รับบริการได้

ตรงตามเวลานดัหมาย 

- บริการตรวจรถก่อนใชก้บัอีซูซุฟรี  

อีซูซุร่วมกบักรมการขนส่งทางบกจดัทาํโครงการ “ตรวจรถก่อนใช ้ปลอดภยัแน่นอน” 

เพื�อเพิ�มความปลอดภยัให้แก่ผูใ้ช้รถโดยตรวจเช็คฟรี 19 รายการ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์และ

เทศกาลปีใหม่ 
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กิจกรรมส่งเสริมการตลาดที�ถูกจดัขึaนจากทางผูจ้าํหน่ายเอง อาทิเช่น  

- ส่วนลดค่าแรงและค่าอะไหล่  

โดยทางศูนยบ์ริการจะให้ส่วนลดค่าแรงและค่าอะไหล่แก่ลูกคา้ทุกท่านที�นาํรถเขา้รับ

บริการที�ศูนยบ์ริการ ซึ� งจาํนวนส่วนลดจะขึaนกบัแต่ละทางศูนยบ์ริการเป็นผูก้าํหนด 

- คูปองสะสมจาํนวนครัa งที�เขา้รับบริการเพื�อแลกรับของที�ระลึก 

ศูนยบ์ริการจดัทาํโปรโมชั�นนีa ขึaนเพื�อเป็นการดึงดูดให้ลูกคา้กลบัเขา้มาใช้ศูนยบ์ริการ

อีกในครัa งถดัไปและครบตามจาํนวนและในระยะเวลาที�ทางศูนยบ์ริการกาํหนดเพื�อและรับของที�

ระลึก 

- แคมเปญจน์สาํหรับลูกคา้นอกระยะรับประกนั 

อาทิเช่น ให้ล่วนลดพิเศษแก่ลูกคา้นอกระยะรับประกนั แต่ยงัคงเขา้รับบริการที�

ศูนยบ์ริการ 

เป็นตน้ 

 นอกจากนีa ศูนยบ์ริการมาตรฐานอีซูซุยงัมีการจดัทาํโฆษณาประชาสัมพนัธ์ผ่านสื�อต่างๆ 

เช่น ออกบูธประชาสัมพนัธ์หรือแจกใบปลิวตามแหล่งชุมชนต่างๆ การประชามสัมพนัธ์ผ่านทาง

วิทยุ เป็นตน้  ทัaงนีa เพื�อเพิ�มยอดรถในการเขา้รับบริการและเป็นการประชาสัมพนัธ์ให้ลูกคา้รับรู้ถึง

กิจกรรมต่างๆที�ทางศูนยบ์ริการจดัขึaน 

 

4.5 บุคลากร 

 ช่างอีซูซุไดรั้บการฝึกอบรมช่างจากสถาบนัฝึกอบรมตรีเพชรอีซูซุกวา่ 500 ชั�วโมง และยงัมี

การแข่งขนัทกัษะฝีมือช่างระดบัประเทศเป็นประจาํทุกปี เพื�อเพิ�มทกัษะและยกระดบัความเชี�ยวชาญ 

นอกจากช่างอีซูซุแล้ว พนักงานในศูนยบ์ริการอีซูซุทุกคนจะตอ้งผ่านการฝึกอบรมในหลกัสูตร

ต่างๆที� เกี�ยวข้องกับตาํแหน่งงานของตนจากสถาบันฝึกอบรมตรีเพชรอีซูซุเช่นกัน ทัa งนีa เพื�อ

เสริมสร้างบุคลิกภาพและศกัยภาพในการทาํงาน อีกทัaงยงัเป็นการเพิ�มความพึงพอใจของลูกคา้ใน

การมาเขา้รับบริการที�ศูนยบ์ริการมาตรฐานอีซูซุอีกดว้ย 
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 ตวัอยา่งหลกัสูตรการอบรมใหแ้ก่พนกังานในศูนยบ์ริการอีซูซุ อาทิเช่น 

- หลกัสูตรช่างชัaนตน้ 

- หลกัสูตรระบบไฟฟ้ารถยนตอี์ซูซุ 

- หลกัสูตรรถบรรทุกขนาดกลางและใหญ่ที�ใชก้๊าซธรรมชาติอดัเป็นเชืaอเพลิง 

- หลกัสูตรเจา้หนา้ที�ลูกคา้สัมพนัธ์ชัaนตน้ (ทกัษะการปฏิบติังานและการสื�อสาร) 

- หลกัสูตรที�ปรึกษางานบริการชัaนตน้ k (การปฏิบติังานตามมาตรฐานการดาํเนินงานอีซู

ซุดา้นบริการหลงัการขาย) 

- หลกัสูตรความรู้พืaนฐานของพนกังานแคชเชียร์ประจาํศูนยบ์ริการ 

- หลกัสูตรการตรวจสอบคุณภาพงานบริการก่อนส่งมอบ  

เป็นตน้ 

 

4.6 กระบวนการ 

 ศูนยบ์ริการมาตรฐานอีซูซุมีมาตรฐานการปฏิบติังานบริการมาตรฐาน km ขัaนตอนสําหรับ

ทุกประเภทของการใหบ้ริการดงันีa  

1. การวางแผนติดต่อลูกคา้ล่วงหนา้ 

เพื�อเป็นการเพิ�มยอดรถเขา้รับบริการทัaงจากลูกคา้ที�เขา้มารับบริการอยา่งต่อเนื�องโดย

จะทาํการแจ้งเตือนให้เข้ารับบริการและให้ทาํการนัดหมาย และลูกค้าที�ไม่ได้เข้ามารับบริการ

ต่อเนื�องโดยจะทาํการกระตุน้ให้กลบัเขา้มารับบริการอีกครัa ง โดยมีการดึงขอ้มูลจากระบบมาจดัทาํ

รายชื�อลูกคา้เป้าหมายและวางแผนทาํโปรโมชั�นเพื�อติดตามลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย 

2. การนดัหมายลูกคา้ 

เพื�อความสะดวกและลดระยะเวลารอคอยของลูกค้า อีกทัaงยงัช่วยในการกระจาย

ปริมาณงานในศูนยบ์ริการเพื�อใหส้ามารถมีเวลาใหค้าํปรึกษาและตรวจภาพรถของลูกคา้มากขึaน  
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3. การตอ้นรับลูกคา้ที�เขา้รับบริการ 

เพื�อเป็นการเพิ�มความพึงพอใจให้กบัลูกคา้และการเพิ�มยอดในการขายอะไหล่ โดย

มุ่งเนน้การตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้  สร้างความเชื�อมั�น และความสัมพนัธ์อนัดีแก่ลูกคา้ 

โดยยนืยนัความตอ้งการของลูกคา้ดว้ยการตรวจสภาพรถพร้อมกบัลูกคา้ 

4. การเสนอราคาและเวลารับรถใหลู้กคา้ 

เพื�อเป็นการเพิ�มความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ และหลีกเลี�ยงความสับสนระหวา่งลูกคา้กบั

ศูนยบ์ริการที�อาจจะเกิดขึaนภายหลงั อีกทัaงยงัสร้างความมั�นใจให้ลูกคา้ดว้ยการให้ขอ้มูลที�ถูกตอ้ง 

พร้อมการอธิบายรายการงานที�ตอ้งดาํเนินการ และตอ้งได้รับการเห็นชอบจากลูกคา้ รวมถึงให้

คาํปรึกษาที�เหมาะสมและยนืยนัรายละเอียดของงานบริการ การอธิบายรายละเอียดงาน การประเมิน

ค่าใชจ่้าย และเวลาส่งมอบรถ  

5. การดูแลลูกคา้ 

สร้างสิ�งอาํนวยความสะดวกให้แก่ลูกคา้ระหวา่งการรอรับรถสําหรับลูกคา้ที�ประสงค์

จะรอ มีการจดัเตรียมสิ�งอาํนวยความสะดวกในศูนยบ์ริการที�เหมาะสมเพื�อความสะดวกของลูกคา้ 

โดยมีห้องพกัรับรองลูกคา้ระหวา่งการรอรับรถ ซึ� งภายในห้องพกัรับรองลูกคา้จะมีสื�งอาํนวยความ

สะดวกต่างๆให้บริการลูกคา้ อาทิเช่น อาหารวา่ง เครื�องดื�ม นิตยสาร โทรทศัน์ ฯลฯ เป็นตน้ อีกทัaง

ยงัตอ้งดูแลรักษาความสะอาดในทุกจุดของศูนยบ์ริการให้สะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ รวมถึงอาจจะ

เพิ�มจุดแสดงสินคา้เพื�อเพิ�มโอกาสในการขาย เช่น อุปกรณ์ตกแต่งประดบัยนตต่์างๆ เพื�อให้ลูกคา้

เกิดความสนใจและซืaอสินคา้เหล่านัaน ทัaงนีa ตอ้งมีการแจง้ความคืบหน้าของงานบริการให้ลูกคา้

รับทราบอีกดว้ย 

6. การจดัตารางทาํงานในโรงซ่อม 

เพื�อเป็นการเพิ�มผลิตภาพและการจดัตารางงานให้เสร็จภายในเวลาที�นดัหมายกบัลูกคา้

ไว ้โดยการจดัสรรปริมาณงานและความสามารถของโรงซ่อมเพื�อให้งานเสร็จทนัตามเวลาที�แจง้ไว้

กบัลูกคา้ มีการการกาํหนดบทบาทและหนา้ที�ความรับผิดชอบที�ชดัเจนเพื�อรักษาเวลานดัส่งมอบรถ 

แต่ทัaงนีaควรเผื�อเวลาสาํหรับงานที�ไม่ไดค้าดหมายไวล่้วงหนา้ 
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7. การแจง้ขอ้มูลใหฝ่้ายอะไหล่ทราบล่วงหนา้และการเตรียมอะไหล่ 

เพื�อการลดการสูญเสียเวลาในการรออะไหล่ของช่างซ่อม และการหลีกเลี�ยงการ

จดัเตรียมอะไหล่ในช่วงเวลาที�หนาแน่น จึงควรทาํการจดัเตรียมอะไหล่ไวล่้วงหน้าเพื�อเป็นการ

ยืนยนัความพร้อมของอะไหล่เพื�อให้งานซ่อมเสร็จตามเวลาที�สัญญาไวก้บัลูกคา้ ทัaงนีa จะตอ้งการ

สาํรองรายการอะไหล่ที�จาํเป็นโดยการจดัเตรียมอะไหล่ล่วงหนา้   

8. การทาํงานและควบคุมคุณภาพงานซ่อมและบริการ 

การดาํเนินการเพื�อให้มั�นใจไดว้า่งานเสร็จภายในเวลาที�นดัหมายอยา่งมีคุณภาพ ดว้ย

การทาํงานอยา่งมีประสิทธิภาพ เพื�อมั�นใจไดว้า่งานบริการเสร็จตามเวลาที�สัญญาไวแ้ก่ลูกคา้อยา่งมี

คุณภาพ  จาํเป็นตอ้งมีการจดัการและติดตามความคืบหนา้ของการทาํงานและผลของการบริการ ซึ� ง

ช่างจะตอ้งไดรั้บขอ้มูลรายละเอียดรายการซ่อมของลูกคา้อยา่งถูกตอ้ง และทราบระยะเวลาในการ

ปฏิบติังานอยา่งชดัเจน และเมื�อหากพบงานซ่อมเพิ�มเติมตอ้งแจง้ให้ หวัหนา้ช่างหรือที�ปรึกษางาน

บริการทราบทนัที ทัaงนีa จะตอ้งมีการติดตามและตรวจสอบคุณภาพงานซ่อมโดยหัวหน้าช่างเพื�อ

ป้องกนัการซ่อมซํa า 

9. การปิดใบสั�งซ่อมและออกใบแจง้หนีa  

เพื�อความมั�นใจในคุณภาพงานซ่อม จาํเป็นตอ้งทาํการตรวจและยืนยนัผลงานซ่อมตาม

รายการในใบสั�งซ่อมอีกครัa งโดยหวัหนา้ช่าง และการตรวจสอบรถลูกคา้ครัa งสุดทา้ยก่อนทาํการส่ง

มอบ รวมถึงการตรวจความสะอาดของรถและการตรวจสภาพรถโดยปรึกษางานบริการ รวมทัaงการ

เตรียมใบสรุปยอดเงินก่อนเวลานดัหมายส่งมอบรถแก่ลูกคา้เพื�อเป็นยืนยนัการงานบริการเสร็จอยา่ง

สมบูรณ์  

10. การใหข้อ้มูลการซ่อมและส่งมอบรถคืนใหก้บัลูกคา้ 

เพื�อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกคา้โดยการส่งมอบรถอย่างมืออาชีพและเป็นการสร้าง

ทศันคติที�ดีในการให้บริการ จาํเป็นตอ้งทาํการอธิบายผลการบริการแก่ลูกคา้อยา่งชดัเจนและเขา้ใจ

ง่าย โดยมีการอธิบายรายการงานบริการและค่าใช้จ่ายโดยละเอียด รวมถึงรายการอะไหล่ที�ไดถู้ก

เปลี�ยนใหม่ โดยอาจมีการแสดงรูปภาพเพื�อให้ลูกคา้เขา้ใจไดง่้าย รวมทัaงให้คาํแนะนาํรายการงาน

ซ่อม/ระยะเวลาที�ตอ้งเขา้รับบริการในอนาคตและงานบริการที�จาํเป็นในอนาคต และมีการแจง้ลูกคา้
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ถึงการโทรติดตามผลความพึงพอใจจากศูนยบ์ริการหลงัเขา้รับบริการและสอบถามเวลาที�ลูกคา้

สะดวก 

11. การติดตามผลความพึงพอใจของลูกคา้หลงัการเขา้รับบริการ 

เพื�อสร้างความประทบัใจและตอ้งการทราบถึงความพึงพอใจของลูกค้าหลงัเขา้รับ

บริการด้วยการโทรติดตามผลหลังการให้บริการ ทัa งยงัเป็นการรับทราบปัญหาข้อร้องเรียน/

ขอ้แนะนาํของลูกคา้เพื�อทาํการติดตามแกไ้ขอยา่งเร่งด่วน 

12. การป้องกนัและแกไ้ขขอ้ร้องเรียนเกี�ยวกบัคุณภาพงานบริการ 

เพื�อเป็นการปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้าด้วยการตดัสินใจและการดาํเนินการ

แกไ้ขอยา่งเร่งด่วนเมื�อการรับทราบปัญหาความไม่พึงพอใจของลูกคา้จะตอ้งเตรียมการป้องกนัการ

เกิดปัญหาซํa าขึaนในอนาคต จาํเป็นตอ้งดาํเนินการแกไ้ขอย่างเร่งด่วนโดยผูมี้ส่วนร่วมทุกคน โดยมี

การกาํหนดขัaนตอนการแกปั้ญหาและผูมี้บทบาท/ความรับผิดชอบอยา่งชดัเจนและมีการจดัการและ

ติดตามผลการแกไ้ขปัญหาอยา่งต่อเนื�อง โดยที�ประชุมเชิงปฏิบติัการเพื�อการจดัการเพื�อให้แน่ใจว่า

ปัญหาของลูกคา้ไดรั้บการแกไ้ขอยา่งแทจ้ริง หากศูนยบ์ริการทาํการแกไ้ขปัญหาของลูกคา้โดยทนัที 

ร้อยละ 90 ของลูกคา้จะกลบัมาใชบ้ริการอีก (เป็นการเพิ�มอตัราการมาใชบ้ริการซํa า) 

 นอกจากขัaนตอนการทาํงานตามมาตรฐานแล้ว เพื�องานที�ได้คุณภาพเพิ�มขึaนอีซูซุได้เพิ�ม

ขัaนตอนก่อนและหลงัการให้บริการ เพื�อควบคุมคุณภาพงานให้ดียิ�งขึa น  ทัa งการตรวจสภาพรถ

เบืaองตน้ก่อนรับบริการโดยที�ปรึกษางานบริการ และการตรวจสอบคุณภาพงานก่อนส่งมอบรถคืน

โดยหวัหนา้ช่าง ซึ� งทัaงหมดนีaก็เพื�อให้งานบริการไดม้าตรฐาน ปลอดภยั และคุม้ค่ายิ�งกวา่ รวมถึงมี

การรับประกนัอะไหล่และงานซ่อม เงื�อนไขการรับประกนัอะไหล่และงานซ่อมอีซูซุ สําหรับรถ

ปิกอพัและรถยนตน์ั�งอเนกประสงคศ์ูนยบ์ริการมาตรฐานอีซูซุยินดีรับประกนัอะไหล่และงานซ่อม 

ที�เปลี�ยนโดยศูนยบ์ริการมาตรฐานอีซูซุ เป็นระยะเวลา 6 เดือน หรือ 10,000 ก.ม. แลว้แต่อยา่งใด

อยา่งหนึ�งถึงก่อน 
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4.7 สิ�งแวดล้อมทางกายภาพ 

 ศูนยบ์ริการมาตรฐานอีซูซุมีการดูแลรักษาความสะอาดในทุกจุดของศูนยบ์ริการให้สะอาด

เรียบร้อยและสวยงามอยูเ่สมอ ทัaงยงัมีการจดัเตรียมสิ�งอาํนวยความสะดวกต่างๆให้แก่ลูกคา้ระหวา่ง

การรอรับรถสําหรับลูกคา้ที�ประสงค์จะรอเพื�อความสะดวกสบายของลูกคา้ โดยภายในห้องพกั

รับรองลูกคา้จะมีจะพืaนที�และสื�งอาํนวยความสะดวกต่างๆให้บริการลูกคา้ อาทิเช่น พืaนที�พกัผอ่น

ของลูกคา้ พืaนที�สันทนาการและมุมเด็กเล่น เคาน์เตอร์บริการเครื�องดื�ม พืaนที�ทาํงาน จุดบริการ

อินเตอร์เน็ตหรือฟรี Wi-Fi ห้องภาพยนต์หรือจุดชมภาพยนต์ส่วนตวั และมุมหนังสือ เป็นต้น 

นอกจากนีaศูนยบ์ริการมาตรฐานอีซูซุยงัมีบอร์ดประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลของศูนยบ์ริการและมุมแสดง

สินค้าประดับยนต์หรือของที�ระลึกอีกด้วย อีกทัaงห้องนํa าลูกค้า มีสุขภณัฑ์และสิ� งอาํนวยความ

สะดวกต่าง ๆ ที�จาํเป็นอยา่งครบถว้น เช่น อ่างลา้งมือ, กระจกเงา, สบู่ลา้งมือ, กระดาษชาํระ เป็นตน้ 

ที�ไม่ชาํรุดเสียหายและมีสภาพพร้อมใช้งาน รวมทัaงมีการดูแลรักษาความสะอาดอย่างสมํ�าเสมอ 

ทัaงนีa ศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุยงัคาํนึงถึงความปลอดภยัของลูกค้าโดยการติดป้ายเตือนความ

ปลอดภยัต่างๆในทุกจุดที�ตอ้งระมดัระวงั 

 เห็นไดว้่าศูนยบ์ริการมาตราฐานอีซูซุ พยายามสร้างความแตกต่างจากการให้บริการหลงั

การขายเพื�อใหส้ามารถนาํมาแข่งขนักบัคู่แข่งไดแ้ละเป็นการป้องกนัลูกคา้หนัไปมองทางเลือกอื�นที�

ดีกวา่ ดว้ยการให้บริการที�ประทบัใจในทุกขัaนตอนของการให้บริการ เพื�อเพิ�มความพึงพอใจสูงสุด

แก่ลูกคา้ในการเขา้รับบริการและนาํมาซึ� งการกลบัมาใช้บริการอย่างต่อเนื�องหรือการสร้างความ

ภกัดีในตราสินคา้ (Brand Loyalty) อีกทัaงเป็นการรักษาฐานลูกคา้เดิมและเพิ�มฐานลูกคา้ใหม่ รวมไป

ถึงการบอกต่อหรือแนะนาํศูนยบ์ริการแก่บุคคลอื�นยงัสามารถสร้างรายไดใ้ห้แก่ศูนยบ์ริการไดอ้ยา่ง

ย ั�งยนือีกดว้ย 
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บทที� 5 

ผลการศึกษา 

 ในบทนีaจะกล่าวถึงผลการศึกษาความพึงใจของลูกคา้ที�มีต่อการเขา้รับบริการที�ศูนยบ์ริการ

มาตรฐานอีซูซุในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนีa   

 ส่วนที� 1 ผลการศึกษาพฤติกรรมการใชบ้ริการของผูน้าํรถเขา้รับบริการ 

 ส่วนที� 2  ผลการศึกษาระดบัความพึงใจของลูกคา้ที�มีต่อการเข้ารับบริการที�ศูนย์บริการ

มาตรฐานอีซูซุในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 

 ส่วนที� 3  การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจของผูบ้ริโภคกับการเข้าใช้

บริการซํa าที�ศูนยบ์ริการมาตรฐานอีซูซุในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 
 

5.1 ผลการศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการของผู้นํารถเข้ารับบริการ 

 การศึกษาครัa งนีa ไดท้าํการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามทัaงหมด 400 ชุด จากกลุ่ม

ตวัอยา่งผูเ้ขา้รับบริการจาํนวน 400 คนในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล โดยผลการศึกษาส่วนนีaจะ

เป็นการวิเคราะห์ตามกรอบทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภค คือ �W’s และ kH ไดแ้ก่ Who What Where 

When Who participate Why และ How โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนีa  

 • Who: ขอ้มูลทั�วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

 จากผูต้อบแบบสอบถามจาํนวน 400 คน พบวา่ส่วนใหญ่ร้อยละ 64.00 เป็นเพศชาย โดย

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 38.00 ทัaงนีa ส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 

35.80 จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี เป็นพนกังานบริษทัเอกชนคิดเป็นร้อยละ 63.80 และมีรายได้

เฉลี�ยต่อเดือน 15,001-30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.80 (ตารางที� 5.1) 

ตารางที� 5.1: จาํนวนและร้อยละของขอ้มูลทั�วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทั�วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จาํนวน ร้อยละ 

เพศ   
     ชาย 256 64.00 
     หญิง 144 36.00 
     รวม 400 100.00 
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ตารางที� 5.1 (ต่อ): จาํนวนและร้อยละของขอ้มูลทั�วไปของผูต้อบแบบสอบถาม  

ข้อมูลทั�วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จาํนวน ร้อยละ 

อายุ   

     18-30 ปี 151 37.80 
     31-40 ปี 152 38.00 
     41-50 ปี 73 18.30 
     51-60 ปี 15 3.80 
     มากกวา่ 60 ปี 9 2.30 
     รวม 400 100.00 
ระดบัการศึกษา   
     มธัยมศึกษาตอนตน้ หรือตํ�ากวา่ 78 19.50 
     มธัยมศึกษาปลาย / ปวช 60 15.00 
     อนุปริญญา / ปวส 59 14.80 
     ปริญญาตรี 143 35.80 
     ปริญญาโท หรือสูงกวา่ 60 15.00 
     รวม 400 100.00 
อาชีพ   
     นิสิต / นกัศึกษา 12 3.00 
     ประกอบธุรกิจส่วนตวั 100 25.00 
     พนกังานบริษทัเอกชน 255 63.80 
     รับราชการ / รัฐวสิาหกิจ 33 8.30 
     รวม 400 100.00 
รายได้เฉลี�ยต่อเดอืน   
    ไม่เกิน 10,000 บาท 5 1.30 
     10,001-15,000 บาท 55 13.80 
     15,001-30,000 บาท 203 50.80 
     30,001-45,00 บาท 73 18.30 
     45,001-60,000 บาท 39 9.80 
     มากกวา่ 60,000 บาท 25 6.30 
     รวม 400 100.00 
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     • What: ประเภทของบริการที�เขา้รับบริการ 

 จากการศึกษาประเภทของบริการที�เขา้รับบริการพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เขา้รับ

บริการตรวจเช็คตามระยะทางมากเป็นอนัดบัที� 1 คิดเป็นร้อยละ 89.50 ของผูต้อบแบบสอบถาม

ทัaงหมด รองลงมา คือ เขา้รับบริการซ่อมแซม/แกไ้ขปัญหารถยนต ์และซ่อมสีและตวัถงัรถ คิดเป็น

ร้อยละ 9.50 และ ร้อยละ 1.00 ของผูต้อบแบบสอบถามทัaงหมด ตามลาํดบั (ตารางที� 5.2) 

ตารางที� 5.2: จาํนวนและร้อยละจาํแนกตามประเภทบริการที�เขา้ใชบ้ริการ 

ประเภทของบริการที�ท่านเข้ารับบริการบ่อยที�สุด จํานวน ร้อยละ 

ตรวจเช็คตามระยะทาง 358 89.50 
ซ่อมแซม/แกไ้ขปัญหารถยนต ์ 38 9.50 
ซ่อมสีและตวัถงัรถ 4 1.00 

 • Where: ศูนยบ์ริการที�เขา้รับบริการ 

 จากข้อมูลแบบสอบถามในเรื� องศูนย์บริการที� เข้ารับบริการพบว่าส่วนใหญ่ผู ้ตอบ
แบบสอบถามเลือกเขา้ใชบ้ริการที�ศูนยบ์ริการมาตรฐานอีซูซุในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลที�มีการ
ใหบ้ริการรถทุกขนาดมากที�สุด คิดเป็นร้อยละ 57.25 ของผูต้อบแบบสอบถามทัaงหมด รองลงมา คือ 
เขา้ใชบ้ริการที�ศูนยบ์ริการมาตรฐานอีซูซุในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลที�มีการให้บริการรถขนาด
เล็กเท่านัaน คิดเป็นร้อยละ 42.75 ของผูต้อบแบบสอบถามทัaงหมด 

ตารางที� 5.3: จาํนวนและร้อยละจาํแนกตามประเภทของศูนยบ์ริการที�เขา้ใชบ้ริการ 

ประเภทของศูนย์บริการที�เขา้รับบริการ จํานวน ร้อยละ 

ศูนยบ์ริการที�ใหบ้ริการรถทุกขนาด 229 57.25 
ศูนยบ์ริการที�ใหบ้ริการรถขนาดเล็กเท่านัaน 171 42.75 
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 • When: วนัและเวลาที�สะดวกเขา้รับบริการและความถี�ในการเขา้รับบริการ 

 จากขอ้มูลแบบสอบถามเรื�องวนัและเวลาที�สะดวกเขา้รับบริการและความถี�ในการเขา้รับ

บริการ พบว่าช่วงเวลา 8.00 - 11.00 น. เป็นช่วงเวลาที�ผูต้อบแบบสอบถามมากกว่าครึ� งสะดวก      

ในการนาํรถยนตเ์ขา้มาใชบ้ริการ นั�นคือ ร้อยละ 74.20 ของผูต้อบแบบสอบถามทัaงหมด ในขณะที�มี

ผูต้อบแบบสอบถามเพียงร้อยละ 14.80 ของผูต้อบแบบสอบถามทัaงหมดที�สะดวกเขา้รับบริการ 

ในช่วงเวลา 11.01-14.00 น. และร้อยละ 11.00 เท่านัaนที�สะดวกเขา้รับบริการในช่วงเวลา 14.01-

17.00 น. (ตารางที� 5.4) 

ตารางที� 5.4: จาํนวนและร้อยละจาํแนกตามช่วงเวลาที�สะดวกในการเขา้มาใชบ้ริการ 

ช่วงเวลาที�สะดวกในการนํารถยนต์เข้ามาใช้บริการ จํานวน ร้อยละ 

8.00-11.00 น. 297 74.20 
11.01-14.00 น. 59 14.80 
14.01-17.00 น. 44 11.00 
         

 

 สําหรับวนัที�สะดวกในการนาํรถยนตเ์ขา้มาใช้บริการนัaน พบวา่ร้อยละ 47.50 ของผูต้อบ

แบบสอบถามทัaงหมด สะดวกนาํรถยนตเ์ขา้มาใชบ้ริการในวนัเสาร์-วนัอาทิตย ์รองลงมา สะดวกนาํ

รถยนตเ์ขา้มาใชบ้ริการในวนัจนัทร์ - วนัศุกร์ คิดเป็นร้อยละ 26.50 ของผูต้อบแบบสอบถามทัaงหมด 

นอกจากนีa  ร้อยละ 24.30 และ ร้อยละ 1.80 ของผูต้อบแบบสอบถามทัaงหมดสะดวกนาํรถยนตเ์ขา้มา

ใชบ้ริการทุกวนั และวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตามลาํดบั (ตารางที� 5.5) 

ตารางที� 5.5: จาํนวนและร้อยละจาํแนกตามวนัที�สะดวกในการเขา้มาใชบ้ริการ 

วนัที�สะดวกในการนํารถยนต์เข้ามาใช้บริการ จํานวน ร้อยละ 

วนัจนัทร์ – วนัศุกร์ 106 26.50 
วนัเสาร์ – วนัอาทิตย ์ 190 47.50 
วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ 7 1.80 
สะดวกทุกวนั 97 24.30 
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 ดา้นความถี�ในการเขา้รับบริการผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 46.80 ของ

ผูต้อบแบบสอบถามทัaงหมดนาํรถยนต์เขา้รับบริการปีละ 2-3 ครัa ง ในขณะที�ร้อยละ 32.30 ของ

ผูต้อบแบบสอบถามทัaงหมดนาํรถยนตเ์ขา้รับบริการปีละ 1 ครัa ง โดยมีเพียงร้อยละ 12.80 ของผูต้อบ

แบบสอบถามทัaงหมดนาํรถยนต์เขา้รับบริการมากกว่า q ครัa งต่อปี และร้อยละ 8.30 ของผูต้อบ

แบบสอบถามทัaงหมดนาํรถยนตเ์ขา้รับบริการนอ้ยกวา่ k ครัa งต่อปี (ตารางที� 5.6) 

ตารางที� 5.6: จาํนวนและร้อยละจาํแนกตามจาํนวนครัa งที�เขา้มารับบริการที�ศูนยบ์ริการ 

จํานวนครั9งที�เข้ามารับบริการที�ศูนย์บริการ จํานวน ร้อยละ 

นอ้ยกวา่ k ครัa งต่อปี 33 8.30 
k ครัa งต่อปี 129 32.30 
m – q ครัa งต่อปี 187 46.80 
มากกวา่ q ครัa งต่อปี 51 12.80 

 • Who participate: บุคคลที�มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเขา้รับบริการ? 

 ทัaงนีa  จากตารางที� 5.7 แสดงให้เห็นวา่ตวัผูต้อบแบบสอบถามเองมีอิทธิพลมากที�สุดต่อการ

ตดัสินใจเลือกใชศู้นยบ์ริการ คิดเป็นร้อยละ 67.50 ของผูต้อบแบบสอบถามทัaงหมด นอกจากนีa ร้อย

ละ 25.80 ของผูต้อบแบบสอบถามทัaงหมดนัaน คนในครอบครัวเป็นบุคคลที�มีอิทธิพลมากที�สุดต่อ

การตดัสินใจเลือกใชศู้นยบ์ริการ และมีเพียงร้อยละ 6.50 และ ร้อยละ 0.30 ของผูต้อบแบบสอบถาม

ทัaงหมดที�เพื�อนและบุคคลอื�นๆเป็นบุคคลที�มีอิทธิพลมากที�สุดต่อการตดัสินใจเลือกใชศู้นยบ์ริการ 

ตามลาํดบั (ตารางที� 5.7) 

ตารางที� 5.7: จาํนวนและร้อยละจาํแนกตามบุคคลที�มีอิทธิพลมากที�สุดต่อการตดัสินใจเลือกใช ้ 

ศูนยบ์ริการ 

บุคคลที�มีอทิธิพลมากที�สุดต่อการตัดสินใจเลอืกใช้

ศูนย์บริการ 

จํานวน ร้อยละ 

ตวัท่านเอง 270 67.50 
คนในครอบครัว 103 25.80 
เพื�อน 26 6.50 
อื�นๆ 1 0.30 
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 • Why: สาเหตุที�เลือกเขา้รับบริการ 

 ในส่วนของสาเหตุที�เลือกเขา้รับบริการ พบวา่ความสะดวกในการเดินทางไปยงัศูนยบ์ริการ

เป็นเหตุผลที�สําคญัที�สุดในการเลือกใช้ศูนยบ์ริการ คิดเป็นร้อยละ 37.70  ของผูต้อบแบบสอบถาม

ทัaงหมด รองลงมา คือ ผูต้อบแบบสอบถามซืaอรถจากผูจ้าํหน่ายแห่งนีa  และความเหมาะสมของ

ค่าบริการและอะไหล่ คิดเป็นร้อยละ 21.30  และร้อยละ 10.70 ของผูต้อบแบบสอบถามทัaงหมด 

ตามลาํดบั สําหรับในส่วนของการบริการรวดเร็ว ทนัใจ และการมีสิ�งอาํนวยความสะดวกบริการ

ขณะรอรับบริการ เช่น เครื�องดื�มนัaน เป็นเหตุผลที�สําคญัที�สุดของคนส่วนนอ้ยเท่านัaน เพียงร้อยละ 

4.00 และ 3.80 ของผูต้อบแบบสอบถามทัaงหมด ตามลาํดบั (ตารางที� 5.8) 

ตารางที� 5.8: จาํนวนและร้อยละจาํแนกตามเหตุผลที�สาํคญัที�สุดในการเลือกใชศู้นยบ์ริการ 

เหตุผลที�สําคัญที�สุดในการเลือกใช้ศูนย์บริการ จํานวน ร้อยละ 

ค่าบริการและอะไหล่มีความเหมาะสม 43 10.70 
สะดวกต่อการเดินทาง 151 37.70 
ช่างมีฝีมือและแกปั้ญหาไดต้รงจุด 38 9.50 
ความมีชื�อเสียงของศูนยบ์ริการ 23 5.70 
พนกังานใหบ้ริการเป็นกนัเอง 25 6.30 
บริการรวดเร็ว ทนัใจ 16 4.00 
ซืaอรถจากผูจ้าํหน่ายแห่งนีa  85 21.30 
มีสิ�งอาํนวยความสะดวกบริการขณะรอรับ - 
บริการ เช่น เครื�องดื�ม, ภาพยนตร์ เป็นตน้ 

19 3.80 

            • How: การไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเกี�ยวกบัศูนยบ์ริการ 

 สาํหรับการไดรั้บข่าวสารเกี�ยวกบัศูนยบ์ริการนัaน ผูต้อบแบบสอบถามไดรั้บข่าวสารจากตวั

บุลคล เช่น พนกังานขาย มากเป็นอนัดบั 1 คิดเป็นร้อยละ 38.30 ของผูต้อบแบบสอบถามทัaงหมด 

ในขณะที�ร้อยละ 23.50 ของผูต้อบแบบสอบถามทัaงหมดไดรั้บข่าวสารเกี�ยวกบัศูนยบ์ริการจากป้าย

โฆษณา นอกจากนีa ร้อยละ 16.30 และร้อยละ 14.00 ของผูต้อบแบบสอบถามทัaงหมดไดรั้บข่าวสาร

เกี�ยวกับศูนย์บริการจากใบปลิว/โปสเตอร์ และการออกประชาสัมพนัธ์ตามที�ต่างๆ ตามลาํดับ 

(ตารางที� 5.9) 
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ตารางที� 5.9: จาํนวนและร้อยละจาํแนกตามการไดรั้บข่าวสารเกี�ยวกบัศูนยบ์ริการ 

ได้รับข่าวสารเกี�ยวกบัศูนย์บริการ จํานวน ร้อยละ 

ป้ายโฆษณา 94 23.50 
ใบปลิว/โปสเตอร์ 65 16.30 
การออกประชาสัมพนัธ์ตามที�ต่างๆ 56 14.00 
วทิย/ุโทรทศัน์ 7 1.80 
เวบ็ไซต ์ 25 6.30 
บุคคล เช่น พนกังานขาย 153 38.30 
    

 จากการวิเคราะห์ขา้งตน้โดยสรุปแลว้พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มี

อาย ุ31 - 40 ปี จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี เป็นพนกังานบริษทัเอกชน และมีรายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือน 

15,001 - 30,000 บาท ส่วนใหญ่มีการนาํรถเขา้มารับบริการตรวจเช็คตามระยะทาง ซึ� งมีการเลือกเขา้

ใชบ้ริการที�ศูนยบ์ริการมาตรฐานอีซูซุในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลที�มีการให้บริการรถทุกขนาด

มากที�สุด ในช่วงเวลา 8.00 – 11.00 น. และในวนัจนัทร์ – วนัศุกร์ โดยมีการนาํรถมาเขา้รับบริการ 2 

– 3 ครัa งต่อปี ซึ� งตวัผูต้อบแบบสอบถามเองเป็นผูมี้อิทธิพลมากที�สุดต่อการตดัสินใจเลือกใช้

ศูนยบ์ริการ อีกทัaงยงัพบว่าความสะดวกสบายในการเดินทางไปยงัศูนยบ์ริการเป็นเหตุผลที�สําคญั

ที�สุดในการเลือกใชศู้นยบ์ริการ ส่วนช่องทางการไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเกี�ยวกบัศูนยบ์ริการมากที�สุด

นัaนจะไดรั้บจากตวับุคคล เช่น พนกังานขาย เป็นตน้ 
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5.2 ผลการศึกษาระดับความพงึใจของลูกค้าที�มีต่อการเข้ารับบริการที�ศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุใน

เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 

 ในการศึกษาครัa งนีa ได้ทาํการประเมินความพึงพอใจของลูกคา้ที�มีต่อการเขา้รับบริการที�

ศูนยบ์ริการมาตรฐานอีซูซุในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลทัaงหมด 7 ดา้น ไดแ้ก่  ดา้นผลิตภณัฑ์และ

บริการ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้าน

กระบวนการ และดา้นสิ�งแวดลอ้มทางกายภาพ แสดงดงัตารางที� 5.10 

ตารางที� 5.10: ความพึงพอใจของลูกคา้ที�มีต่อการเขา้รับริการที�ศูนยบ์ริการจาํแนกเป็นรายดา้น 

ตวัชี9วดั คะแนนเฉลี�ย ระดบัความพงึพอใจ (1) 

ด้านผลติภัณฑ์และบริการ 
1. คุณภาพงานบริการ 

 
4.07 

 
ความพึงพอใจมาก 

2. ความสามารถในการวเิคราะห์ปัญหาที�เกิดขึaนกบัรถ 3.97 ความพึงพอใจมาก 

3. ความครบถว้นและถูกตอ้งภายในครัa งแรกของการบริการที�ไดรั้บ 4.03 ความพึงพอใจมาก 

4. ความพร้อมในดา้นอุปกรณ์และเครื�องมือที�ทนัสมยั 4.14 ความพึงพอใจมาก 

5. ความพร้อมของอะไหล่ 4.10 ความพึงพอใจมาก 

ความพงึพอใจโดยรวมด้านผลติภัณฑ์และบริการ 4.06 ความพึงพอใจมาก 

ด้านราคา   

1. ค่าบริการโดยรวมมีความเหมาะสมกบับริการที�ไดรั้บ 3.82 ความพึงพอใจมาก 

2. การประเมินและแจง้ค่าใชจ่้าย ก่อนการใหบ้ริการ 3.96 ความพึงพอใจมาก 

ความพงึพอใจโดยรวมด้านราคา 3.89 ความพึงพอใจมาก 

ด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย   

1.ที�ตัaงของศูนยบ์ริการอยูใ่นทาํเลที�สะดวกต่อการเดินทาง 4.19 ความพึงพอใจมาก 

2.การใหบ้ริการนอกสถานที� 3.34 ความพึงพอใจปานกลาง 

3.การนดัหมายเขา้รับบริการล่วงหนา้ตามทีตอ้งการ 4.18 ความพึงพอใจมาก 

ความพงึพอใจโดยรวมด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย 3.90 ความพึงพอใจมาก 

ด้านการส่งเสริมการตลาด   

1. การจดักิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่น ส่วนลดค่าอะไหล่  ของแถม 3.68 ความพึงพอใจมาก 

2. การโฆษณาประชาสมัพนัธ์ผา่นสื�อต่างๆ เช่น วทิย ุ  ใบปลิว 3.48 ความพึงพอใจมาก 

3. การใหบ้ริการเสริมโดยไม่มีค่าใชจ่้าย เช่น ลา้งรถฟรี 4.04 ความพึงพอใจมาก 

ความพงึพอใจโดยรวมด้านการส่งเสริมการตลาด 3.73 ความพึงพอใจมาก 
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ตารางที� 5.10 (ต่อ): ความพึงพอใจของลูกคา้ที�มีต่อการเขา้รับริการที�ศูนยบ์ริการจาํแนกเป็นรายดา้น 

ตวัชี9วดั คะแนนเฉลี�ย ระดบัความพงึพอใจ(1) 

ด้านพนักงานบุคลากร   
1. ความกระตือรือร้นในการใหบ้ริการ 4.15 ความพึงพอใจมาก 

2. กิริยามารยาทและความเป็นมิตร 4.22 ความพึงพอใจมากที�สุด 

3. ความสามารถในการอธิบายขอ้สงสยัของลูกคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 4.12 ความพึงพอใจมาก 

4. ช่างมีประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถ 4.11 ความพึงพอใจมาก 

ความพงึพอใจโดยรวมด้านบุคลากร 4.14 ความพึงพอใจมาก 

ด้านกระบวนการ   

1. การแจง้เตือนใหน้าํรถเขา้เช็คตามระยะทาง 3.91 ความพึงพอใจมาก 

2. ขัaนตอนในการรับบริการมีความสะดวก และรวดเร็ว 4.08 ความพึงพอใจมาก 

3. รถเสร็จตามเวลาที�นดัหมาย 4.06 ความพึ�งพอใจมาก 

4. ความหลากหลายของช่องทางการชาํระค่าบริการ เช่น   
    เงินสด บตัรเครดิต 

4.03 ความพึงพอใจมาก 

5. การโทรสอบถามความพึงพอใจหลงัเขา้รับบริการ 4.03 ความพึงพอใจมาก 

ความพงึพอใจโดยรวมด้านกระบวนการ 4.01 ความพึงพอใจมาก 

ด้านสิ�งแวดล้อมทางกายภาพ   

1. ความสะอาด เรียบร้อยของศูนยบ์ริการ 4.23 ความพึงพอใจมากที�สุด 

2. สิ�งอาํนวยความสะดวกในหอ้งพกัลูกคา้ เช่น เครื�องดื�ม  
    นิตยสารโทรทศัน์ ฯลฯ 

4.23 ความพึงพอใจมากที�สุด 

ความพงึพอใจโดยรวมด้านสิ�งแวดล้อมทางกายภาพ 4.23 ความพึงพอใจมากที�สุด 

ความพงึพอใจโดยรวม 4.00 ความพึงพอใจมาก 

หมายเหตุ : (1)  �.mk – �.��  หมายความวา่ ความพึงพอใจมากที�สุด 
   q.�k – �.m�  หมายความวา่ ความพึงพอใจมาก 
  m.�k – q.��  หมายความวา่ ความพึงพอใจปานกลาง 
  k.�k – m.��  หมายความวา่ ความพึงพอใจนอ้ย 
  k.�� – k.��  หมายความวา่ ความพึงพอใจนอ้ยที�สุด   
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 จากตารางที� 5.10  แสดงถึงความพึงพอใจของลูกคา้ที�มีต่อการเขา้รับบริการที�ศูนยบ์ริการ

มาตรฐานอีซูซุในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลในดา้นต่างๆดงันีa  

ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ โดยรวมมีคะแนนเฉลี�ยเท่ากบั 4.06 แสดงถึงความพึงพอใจอยูใ่น

ระดบัมาก เมื�อพิจารณาในรายละเอียด พบวา่ผลการประเมินที�มีคะแนนเฉลี�ยสูงสุด คือ ความพร้อม

ในดา้นอุปกรณ์และเครื�องมือที�ทนัสมยั มีคะแนนเฉลี�ยเท่ากบั 4.14 แสดงถึงความพึงพอใจอยู่ใน

ระดบัมาก นอกจากนีaผูบ้ริโภคยงัมีความพึงพอใจมากทัaงในดา้นความพร้อมของอะไหล่ (คะแนน

เฉลี�ยเท่ากบั 4.10) คุณภาพงานบริการ (คะแนนเฉลี�ยเท่ากบั 4.07) ความครบถว้นและถูกตอ้งภายใน

ครัa งแรกของการบริการที�ได้รับ (คะแนนเฉลี�ยเท่ากบั 4.03) และความสามารถในการวิเคราะห์

ปัญหาที�เกิดขึaนกบัรถ (คะแนนเฉลี�ยเท่ากบั 3.97)   
ดา้นราคา โดยรวมมีคะแนนเฉลี�ยเท่ากบั 3.89 แสดงถึงความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก เมื�อ

พิจารณาในรายละเอียด พบวา่ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจในระดบัมากทัaงในดา้นการประเมินและแจง้

ค่าใช้จ่าย ก่อนการให้บริการ (คะแนนเฉลี�ยเท่ากับ 3.96) และด้านค่าบริการโดยรวมมีความ

เหมาะสมกบับริการที�ไดรั้บ (คะแนนเฉลี�ยเท่ากบั 3.82) 

   ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย โดยรวมมีคะแนนเฉลี�ยเท่ากบั 3.90 แสดงถึงความพึงพอใจอยู่

ในระดบัมาก เมื�อพิจารณาในรายละเอียด พบว่าผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจในระดบัมากทัaงในดา้น

ที�ตัaงของศูนยบ์ริการอยู่ในทาํเลที�สะดวกต่อการเดินทาง (คะแนนเฉลี�ยเท่ากบั 4.19) และการนัด

หมายเขา้รับบริการล่วงหน้าตามที�ตอ้งการ (คะแนนเฉลี�ยเท่ากบั 4.18) อยา่งไรก็ตามผูบ้ริโภคยงัมี

ความพึงพอใจปานกลางในดา้นการใหบ้ริการนอกสถานที� โดยมีคะแนนเฉลี�ยเท่ากบั 3.34              

ดา้นการส่งเสริมการตลาด โดยรวมมีคะแนนเฉลี�ยเท่ากบั 3.73 แสดงถึงความพึงพอใจอยูใ่น

ระดบัมาก เมื�อพิจารณาในรายละเอียด พบว่าผลการประเมินที�มีคะแนนเฉลี�ยสูงสุด คือ ดา้นการ

ใหบ้ริการเสริมโดยไม่มีค่าใชจ่้าย เช่น ลา้งรถฟรี มีคะแนนเฉลี�ยเท่ากบั 4.04 แสดงถึงความพึงพอใจ

อยู่ในระดบัมาก นอกจากนีa ผูบ้ริโภคยงัมีความพึงพอใจมากทัaงในดา้นการจดักิจกรรมส่งเสริมการ

ขาย เช่น ส่วนลดค่าอะไหล่ ของแถม (คะแนนเฉลี�ยเท่ากบั 3.68) และการโฆษณาประชาสัมพนัธ์

ผา่นสื�อต่างๆ เช่น วทิย ุใบปลิว (คะแนนเฉลี�ยเท่ากบั 3.48) 
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 ดา้นบุคลากร โดยรวมมีคะแนนเฉลี�ยเท่ากบั 4.14 แสดงถึงความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 

เมื�อพิจารณาในรายละเอียด พบวา่ผลการประเมินที�มีคะแนนเฉลี�ยสูงสุด คือ กิริยามารยาทและความ

เป็นมิตร มีคะแนนเฉลี�ยเท่ากับ 4.22 แสดงถึงความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากที�สุด นอกจากนีa

ผูบ้ริโภคยงัมีความพึงพอใจมากทัaงในดา้นความกระตือรือร้นในการให้บริการ (คะแนนเฉลี�ยเท่ากบั 

4.15) ความสามารถในการอธิบายขอ้สงสัยของลูกคา้ไดอ้ย่างถูกตอ้ง (คะแนนเฉลี�ยเท่ากบั 4.12) 

และช่างมีประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถ (คะแนนเฉลี�ยเท่ากบั 4.11) 

 ดา้นกระบวนการ โดยรวมมีคะแนนเฉลี�ยเท่ากบั 4.01 แสดงถึงความพึงพอใจอยูใ่นระดบั

มาก เมื�อพิจารณาในรายละเอียด พบวา่ผลการประเมินที�มีคะแนนเฉลี�ยสูงสุด คือ ขัaนตอนในการรับ

บริการมีความสะดวก และรวดเร็ว มีคะแนนเฉลี�ยเท่ากบั 4.08 แสดงถึงความพึงพอใจอยูใ่นระดบั

มาก นอกจากนีaผูบ้ริโภคยงัมีความพึงพอใจมากทัaงในดา้นรถเสร็จตามเวลาที�นดัหมาย (คะแนนเฉลี�ย

เท่ากบั 4.06) ความหลากหลายของช่องทางการชาํระค่าบริการ เช่น เงินสด บตัรเครดิต (คะแนน

เฉลี�ยเท่ากบั 4.03) การโทรสอบถามความพึงพอใจหลงัเขา้รับบริการ (คะแนนเฉลี�ยเท่ากบั 4.03) 

และการแจง้เตือนใหน้าํรถเขา้เช็คตามระยะทาง (คะแนนเฉลี�ยเท่ากบั 3.91)  

 ดา้นสิ�งแวดลอ้มทางกายภาพ โดยรวมมีคะแนนเฉลี�ยเท่ากบั 4.23 แสดงถึงความพึงพอใจอยู่

ในระดบัมากที�สุด เมื�อพิจารณาในรายละเอียด พบวา่ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจในระดบัมากที�สุดทัaง

ในดา้นความสะอาด เรียบร้อยของศูนยบ์ริการ (คะแนนเฉลี�ยเท่ากบั 4.23) และสิ�งอาํนวยความ

สะดวกในหอ้งพกัลูกคา้ เช่น เครื�องดื�ม นิตยสารโทรทศัน์ ฯลฯ (คะแนนเฉลี�ยเท่ากบั 4.23) 

 ดงันัaนโดยภาพรวมของทุกดา้นพบวา่ มีคะแนนเฉลี�ยเท่ากบั 4.00 แสดงถึงความพึงพอใจอยู่

ในระดับมาก โดยด้านสิ� งแวดล้อมทางกายภาพมีคะแนนเฉลี�ยสูงที�สุด โดยเป็นด้านเดียวที�

ผูใ้ช้บริการมีความพึงพอใจมากที�สุด ในขณะที�ดา้นอื�นๆผูใ้ช้บริการมีความพึงพอใจในระดบัมาก 

ไดแ้ก่ ดา้นบุคลากร ดา้นผลิตภณัฑ์และบริการ ดา้นกระบวนการ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้น

ราคา และดา้นส่งเสริมการตลาด ตามลาํดบั 

 ดังนัaนในการเพิ�มระดับความพึงพอใจของลูกค้าที�มีต่อการเข้ารับบริการที�ศูนย์บริการ

มาตรฐานอีซูซุ ศูนยบ์ริการมาตรฐานอีซูซุควรดาํเนินการดงัต่อไปนีa  
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- ด้านบุคลากร ควรมีการเพิ�มประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถของช่าง โดย

ศูนยบ์ริการมาตรฐานควรส่งพนกังานช่างเขา้อบรมกบัสถาบนัฝึกอบรมตรีเพชรอีซูซุ 

รวมถึงส่งพนกังานช่างเขา้ร่วมแข่งขนัทกัษะฝีมือช่างที�ทางสถาบนัฝึกอบรมตรีเพชร

อีซู ซุจัดขึa นเป็นประจํา ทุกปี  ทัa ง นีa เพื�อ เพิ�มทักษะ ประสบการณ์ ความรู้  และ

ความสามารถของพนกังานช่างใหม้ากยิ�งขึaน 
- ดา้นผลิตภณัฑแ์ละการบริการ  ควรมีการใหพ้นกังานที�ปรึกษาบริการหรือพนกังานช่าง

ทาํการชีaแจงเกี�ยวกบัปัญหาที�เกิดขึaนแก่ลูกคา้ดว้ยตนเอง ทัaงนีa ศูนยบ์ริการมาตรฐานควร

ส่งพนักงานที�ปรึกษาบริการและพนักงานช่างเขา้อบรมกบัสถาบนัฝึกอบรมตรีเพชร  

อีซูซุ เพื�อเพิ�มความรู้ความสามารถในการวเิคราะห์ปัญหาที�เกิดขึaนกบัรถ เพื�อเพิ�มระดบั

ความพึงพอใจของลูกคา้ในส่วนนีaใหม้ากยิ�งขึaน 

- ด้านกระบวนการ ควรมีการเพิ�มการแจ้งเตือนให้นํารถเข้าเช็คตามระยะทาง โดย

ศูนยบ์ริการมาตรฐานควรใหพ้นกังานลูกคา้สัมพนัธ์ทาํการโทรแจง้เตือนให้ลูกคา้นาํรถ

เขา้รับบริการก่อนถึงกาํหนดประมาณ 1 เดือน อยา่งนอ้ย 2 ครัa ง เพื�อเป็นการเพิ�มความ

พึงพอใจใหแ้ก่ลูกคา้ อีกทัaงยงัเป็นการเพิ�มยอดรถเขา้รับบริการอีกดว้ย 
- ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ควรมีการเพิ�มการให้บริการนอกสถานที� โดยศูนยบ์ริการ

มาตรฐานควรจดัให้มีการบริการนอกสถานที�แก่ลูกคา้ให้ครอบคลุมพืaนที�มากยิ�งขึaน 

เช่น ให้บริการนอกสถานที�แก่ลูกคา้ในรูปบริษทัโดยการไปให้บริการถึงที� หรือการ

ให้บริการตามแหล่งชุมชน เช่น ตลาดนัด นิคมอุตสาหกรรม เป็นตน้ รวมถึงทาํการ

ประชาสัมพันธ์เพื�อให้ลูกค้าเกิดการรับรู้ถึงการมีการบริการนอกสถานที�ของ

ศูนยบ์ริการ เช่น การประชาสัมพนัธ์ผา่นทางใบปลิว เป็นตน้ 
- ดา้นราคา ควรมีการคิดค่าบริการโดยรวมให้มีความเหมาะสมกบับริการที�ไดรั้บ โดย

ศูนย์บริการมาตรฐานควรมีการชีa แจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายทัaงก่อนและหลังเข้ารับ

บริการแก่ลูกคา้โดยละเอียด เพื�อใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจและรู้สึกถึงความคุม้ค่าของ

การบริการที�ไดรั้บ 
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- ด้านส่งเสริมการตลาด ควรมีการเพิ�มการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ผ่านสื�อต่างๆ เช่น 

SMS วิทยุ   ใบปลิว หรือผา่นทาง Social Network เช่น Line Facebook ให้เพิ�มมาก

ยิ�งขึaน หรือแมแ้ต่การเขา้ร่วมประชาสัมพนัธ์กบัทางฝ่ายขาย เพื�อให้ลูกคา้เกิดการรับรู้

ถึงกิจกรรมทางการตลาดต่างๆที�ศูนยบ์ริการจดัขึaน  
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5.3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจของผู้บริโภคกับการเข้าใช้บริการซํ9าที�

ศูนย์บริการมาตรฐานอซูีซุในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 

 สําหรับปัจจัยที�นํามาพิจารณาหาความสัมพนัธ์กับการเข้าใช้บริการซํa าที�ศูนย์บริการ

มาตรฐานอีซูซุในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลนัaน ประกอบไปดว้ย ระดบัความพึงพอใจในการเขา้

รับบริการตามส่วนประสมทางการตลาด � ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์และบริการ ดา้นราคา ดา้น

ช่องทางการจดัจาํหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ และด้าน

สิ�งแวดลอ้มทางกายภาพ โดยมีรายละเอียดของสมมุติฐานหลกัดงันีa คือ 

8. ความสัมพนัธ์ระหวา่งความพึงพอใจดา้นผลิตภณัฑ์และการบริการกบัการเขา้ใชบ้ริการซํa า

ที�ศูนยบ์ริการมาตรฐานอีซูซุในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 

9. ความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจด้านราคากับการเข้าใช้บริการซํa าที�ศูนย์บริการ

มาตรฐานอีซูซุในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 

10. ความสัมพนัธ์ระหวา่งความพึงพอใจดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายกบัการเขา้ใชบ้ริการซํa าที�

ศูนยบ์ริการมาตรฐานอีซูซุในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 

11. ความสัมพนัธ์ระหวา่งความพึงพอใจดา้นการส่งเสริมการตลาดกบัการเขา้ใช้บริการซํa าที�

ศูนยบ์ริการมาตรฐานอีซูซุในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 

12. ความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจด้านบุคลากรกบัการเขา้ใช้บริการซํa าที�ศูนยบ์ริการ

มาตรฐานอีซูซุในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 

13. ความสัมพนัธ์ระหวา่งความพึงพอใจดา้นกระบวนการกบัการเขา้ใชบ้ริการซํa าที�ศูนยบ์ริการ

มาตรฐานอีซูซุในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 

14. ความสัมพนัธ์ระหวา่งความพึงพอใจดา้นสิ�งแวดลอ้มทางกายภาพกบัการเขา้ใชบ้ริการซํa าที�

ศูนยบ์ริการมาตรฐานอีซูซุในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 
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 โดยในการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งความพึงพอใจของผูบ้ริโภคกบัการเขา้ใชบ้ริการ

ซํa าที�ศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลนัaน เนื�องจากการเก็บข้อมูลจาก

แบบสอบถามผูใ้ชบ้ริการจาํนวน 400 คน พบวา่ มีผูต้อบแบบสอบถามเป็นส่วนนอ้ยเท่านัaนที�มีความ

พึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาด ในระดบันอ้ยและนอ้ยที�สุด กล่าวคือ  

 ดา้นผลิตภณัฑแ์ละการบริการไม่มีผูต้อบแบบสอบถามที�มีความพึงพอใจในดา้นผลิตภณัฑ์

และการบริการในระดบันอ้ยและนอ้ยที�สุด 

 ดา้นราคา มีผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน 13 คน ที�มีความพึงพอใจในดา้นราคาในระดบั

นอ้ย และไม่มีผูต้อบแบบสอบถามที�มีความพึงพอใจในดา้นราคาในระดบันอ้ยที�สุด 

 ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย มีผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน 1 คน ที�มีความพึงพอใจในดา้น

ช่องทางการจดัจาํหน่ายในระดับน้อย และไม่มีผูต้อบแบบสอบถามที�มีความพึงพอใจในด้าน

ช่องทางการจดัจาํหน่ายในระดบันอ้ยที�สุด 

 ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน 4 คน มีความพึงพอใจในดา้นการ

ส่งเสริมการตลาดในระดบันอ้ย และมีผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน 3 คน มีความพึงพอใจในดา้น

การส่งเสริมการตลาดในระดบันอ้ยที�สุด 

 ดา้นบุคลากรไม่มีผูต้อบแบบสอบถามที�มีความพึงพอใจในดา้นบุคลากรในระดบันอ้ยและ

นอ้ยที�สุด 

 ดา้นกระบวนการ มีผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน 7 คน มีความพึงพอใจในดา้นกระบวนการ

ในระดบัน้อย และไม่มีผูต้อบแบบสอบถามที�มีความพึงพอใจในด้านกระบวนการในระดบัน้อย

ที�สุด 

 ดา้นสิ�งแวดลอ้มทางกายภาพ มีผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน 9 คน มีความพึงพอใจในดา้น

สิ�งแวดล้อมทางกายภาพในระดับน้อย และไม่มีผูต้อบแบบสอบถามที�มีความพึงพอใจในด้าน

สิ�งแวดลอ้มทางกายภาพในระดบันอ้ยที�สุด  

 

 ดงันัaนแล้วจาํนวนผูต้อบแบบสอบถามที�มีความพึงพอใจในระดับน้อยและน้อยที�สุดมี

จาํนวนที�นอ้ย หากทาํการทดสอบความสัมพนัธ์การเขา้ใชบ้ริการซํa าที�ศูนยบ์ริการมาตรฐานอีซูซุใน

เขตกรุงเทพฯและปริมณฑลโดยใชค่้าสถิติไคสแควร์จะทาํให้ผลการทดสอบไม่ถูกตอ้ง ในที�นีa จึงทาํ
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การรวมความพึงพอใจในระดบัน้อยและน้อยที�สุดเขา้กบักลุ่มความพึงพอใจในระดบัปานกลาง 

เพื�อใหข้นาดของกลุ่มใหญ่ขึaน และรวมเรียกเป็นกลุ่มความพึงพอใจในระดบันอ้ยที�สุดถึงปานกลาง 

 

 โดยแต่ละสมมุติฐานมีรายละเอียดดงัต่อไปนีa  

1. ความสัมพนัธ์ระหวา่งความพึงพอใจดา้นผลิตภณัฑแ์ละการบริการกบัการเขา้ใชบ้ริการ

ซํa าที�ศูนยบ์ริการมาตรฐานอีซูซุในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 

 

ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจดา้นผลิตภณัฑ์และการบริการกบัการ

เขา้ใช้บริการซํa าที�ศูนยบ์ริการมาตรฐานอีซูซุในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล (ตารางที� 5.11) พบว่า 

Pearson Chi-Square เท่ากบั 14.767 โดยในตารางแจกแจงความถี�มี 1 ช่อง (ร้อยละ 8.3) ที�มีค่า

คาดหวงัน้อยกว่า 5 และมีค่าความถี�คาดหวงัน้อยสุดเท่ากบั 4.13 เป็นไปตามขอ้ตกลงเบืaองตน้ที�

กาํหนดให้ในแต่ละช่องของตารางแจกแจงความถี�ขนาด I x J ควรมีค่าความถี�ที�คาดหวงันอ้ยกวา่ 5 

ไดไ้ม่เกินร้อยละ 20 และค่าความถี�คาดหวงัทุกค่าตอ้งมากกวา่หรือเท่ากบั 1 ทัaงนีaค่า Asymp.Sig (2-

sided) เท่ากบั 0.022 ซึ� งนอ้ยกวา่ระดบันยัสําคญั ที�กาํหนด ณ ระดบั 0.05 จึงปฏิเสธ 0H  นั�นคือ มี

ความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจด้านผลิตภัณฑ์และการบริการกับการเข้าใช้บริการซํa าที�

ศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที�ระดับ

นัยสําคญั 0.05 ทัa งนีa ไม่ว่าจะเข้าใช้บริการซํa าที�ศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุในเขตกรุงเทพฯและ

ปริมณฑลบ่อยแค่ไหนก็ตาม โดยส่วนใหญ่แลว้มากกวา่ร้อยละ 56 ต่างก็มีความพึงพอใจในระดบั

มาก แต่เมื�อพิจารณาในแง่ของระดบัความพึงพอใจดา้นผลิตภณัฑ์และการบริการ พบวา่ สัดส่วนใน

กลุ่มที�มีความพึงพอใจระดบันอ้ยที�สุดถึงปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 48.00  เป็นผูที้�เขา้ใชบ้ริการ 2 - 3 

ครัa งต่อปี รองลงมา คือ เขา้ใชบ้ริการ 1 ครัa งต่อปี (ร้อยละ 34.00) และมีการเขา้ใช้บริการมากกวา่ 3 

ครัa งต่อปี (ร้อยละ 14.00)  สําหรับในกลุ่มที�มีความพึงพอใจระดบัมากส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 

41.60  เป็นผูที้�เขา้ใชบ้ริการ 2 - 3 ครัa งต่อปี รองลงมา คือ เขา้ใชบ้ริการ 1 ครัa งต่อปี (ร้อยละ 36.50) 

และมีการเขา้ใชบ้ริการมากกวา่ 3 ครัa งต่อปี (ร้อยละ 11.80) สําหรับในกลุ่มที�มีความพึงพอใจระดบั

มากที�สุดส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 60.00 เป็นผูที้�เขา้ใชบ้ริการ 2 - 3 ครัa งต่อปี รองลงมา คือ เขา้ใช้

บริการ 1 ครัa งต่อปี (ร้อยละ 20.00) และมีการเขา้ใชบ้ริการมากกวา่ 3 ครัa งต่อปี (ร้อยละ 14.70)  
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ตารางที� 5.11: ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งความพึงพอใจดา้นผลิตภณัฑ์และการบริการกบั

การเขา้ใชบ้ริการซํa าที�ศูนยบ์ริการมาตรฐานอีซูซุในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 

 
 
ความถี�ในการเขา้ใชบ้ริการ 

ความพึงพอใจ
ระดบันอ้ยที�สุด

ถึงปานกลาง 

ความพึงพอใจ
ระดบัมาก 

ความพึงพอใจ
ระดบัมากที�สุด 

รวม 

นอ้ยกวา่ k 
ครัa งต่อปี 

จาํนวน 2.00 26.00 5.00 33.00 
ร้ อ ย ล ะ ข อ ง ก ลุ่ ม ที� เ ข้ า รั บ
บริการนอ้ยกวา่ 1 ครัa ง/ปี 

6.10 78.80 15.20 100.00 

ร้อยละของแต่ละกลุ่มแยกตาม
ระดบัความพึงพอใจ 

4.00 10.20 5.30 8.30 

ร้อยละของทัaงหมด 0.50 6.50 1.30 8.30 

k ครัa งต่อปี 

จาํนวน 17.00 93.00 19.00 129.00 
ร้ อ ย ล ะ ข อ ง ก ลุ่ ม ที� เ ข้ า รั บ
บริการ 1 ครัa ง/ปี 

13.20 72.10 14.70 100.00 

ร้อยละของแต่ละกลุ่มแยกตาม
ระดบัความพึงพอใจ 

34.00 36.50 20.00 32.30 

ร้อยละของทัaงหมด 4.30 23.30 4.80 32.30 

m – q ครัa ง 
ต่อปี 

จาํนวน 24.00 106.00 57.00 187.00 
ร้ อ ย ล ะ ข อ ง ก ลุ่ ม ที� เ ข้ า รั บ
บริการ 2 -3 ครัa ง/ปี 

12.80 56.70 30.50 100.00 

ร้อยละของแต่ละกลุ่มแยกตาม
ระดบัความพึงพอใจ 

48.00 41.60 60.00 46.80 
 

ร้อยละของทัaงหมด 6.00 26.50 14.30 46.80 

มากกวา่ q 
ครัa งต่อปี 

จาํนวน 7.00 30.00 14.00 51.00 
ร้ อ ย ล ะ ข อ ง ก ลุ่ ม ที� เ ข้ า รั บ
บริการมากกวา่ 3 ครัa ง/ปี 

13.70 58.80 27.50 100.00 

ร้อยละของแต่ละกลุ่มแยกตาม
ระดบัความพึงพอใจ 

14.00 11.80 14.70 12.80 

ร้อยละของทัaงหมด 1.80 7.50 3.50 12.80 
 

ระดบัความพึงพอใจ ดา้นผลิตภณัฑ์
และการบริการ 
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ตารางที� 5.11 (ต่อ): ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจดา้นผลิตภณัฑ์และการ

บริการกบัการเขา้ใชบ้ริการซํa าที�ศูนยบ์ริการมาตรฐานอีซูซุในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล  

 
 
ความถี�ในการเขา้ใชบ้ริการ 

ความพึงพอใจ
ระดบันอ้ยที�สุด

ถึงปานกลาง 

ความพึงพอใจ
ระดบัมาก 

ความพึงพอใจ
ระดบัมากที�สุด 

รวม 

รวม จาํนวน 50.00 255.00 95.00 400.00 
ร้อยละของทัaงหมด 12.50 63.80 23.80 100.00 

Pearson Chi-Square 14.767(a) Asymp.Sig(2-sided) 0.022 
หมายเหตุ:(a) ตารางแจกแจงความถี�มี 1 ช่อง (ร้อยละ 8.3 ) ที�มีค่าความถี�คาดหวงันอ้ยกวา่ � โดยค่าความถี�คาดหวงั

นอ้ยที�สุดเท่ากบั 4.13 

 

2. ความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจด้านราคากบัการเขา้ใช้บริการซํa าที�ศูนยบ์ริการ

มาตรฐาน  อีซูซุในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 

 

 ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจด้านราคากบัการเขา้ใช้บริการซํa าที�

ศูนยบ์ริการมาตรฐานอีซูซุในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล (ตารางที� 5.12) พบว่า Pearson Chi-

Square เท่ากบั 22.467 ซึ� งเป็นไปตามขอ้ตกลงเบืaองตน้ คือ ไม่มีค่าความถี�ที�คาดหวงัใดๆในตารางที�

มีค่านอ้ยกวา่ 5 และค่า Asymp.Sig (2-sided) เท่ากบั 0.001 ซึ� งนอ้ยกวา่ระดบันยัสําคญั ที�กาํหนด ณ 

ระดบั 0.05 จึงปฏิเสธ 0H  นั�นคือ มีความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจดา้นราคากบัการเขา้ใช้

บริการซํa าที�ศูนยบ์ริการมาตรฐานอีซูซุในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที�

ระดบันยัสาํคญั 0.05 ทัaงนีa ไม่วา่จะเขา้ใชบ้ริการซํa าที�ศูนยบ์ริการมาตรฐานอีซูซุในเขตกรุงเทพฯและ

ปริมณฑลบ่อยแค่ไหนก็ตาม โดยส่วนใหญ่แลว้มากกวา่ร้อยละ 49 ต่างก็มีความพึงพอใจในระดบั

มาก แต่เมื�อพิจารณาในแง่ของระดบัความพึงพอใจดา้นผลิตภณัฑ์และการบริการ พบวา่ สัดส่วนใน

กลุ่มที�มีความพึงพอใจระดบันอ้ยที�สุดถึงปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 42.10  เป็นผูที้�เขา้ใช้บริการ 1 

ครัa งต่อปี รองลงมา คือ เขา้ใชบ้ริการ 2 - 3 ครัa งต่อปี (ร้อยละ 36.80) และมีการเขา้ใชบ้ริการมากกวา่ 

3 ครัa งต่อปี (ร้อยละ 18.40)  สําหรับในกลุ่มที�มีความพึงพอใจระดบัมากส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 

45.10  เป็นผูที้�เขา้ใชบ้ริการ 2 - 3 ครัa งต่อปี รองลงมา คือ เขา้ใชบ้ริการ 1 ครัa งต่อปี (ร้อยละ 33.70)      

             

ระดบัความพึงพอใจ ดา้นผลิตภณัฑ์
และการบริการ 
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และมีการเขา้ใชบ้ริการนอ้ยกวา่ 1 ครัa งต่อปี (ร้อยละ 11.00) สําหรับในกลุ่มที�มีความพึงพอใจระดบั

มากที�สุดส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 61.50 เป็นผูที้�เขา้ใชบ้ริการ 2 - 3 ครัa งต่อปี รองลงมา คือ เขา้ใช้

บริการ 1 ครัa งต่อปี (ร้อยละ 17.90) และมีการเขา้ใชบ้ริการมากกวา่ 3 ครัa งต่อปี (ร้อยละ 15.40) 

ตารางที� 5.12: ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งความพึงพอใจดา้นราคากบัการเขา้ใชบ้ริการซํa า

ที�ศูนยบ์ริการมาตรฐานอีซูซุในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 

                           
 
ความถี�ในการเขา้ใชบ้ริการ 

ความพึงพอใจ
ระดบันอ้ยที�สุด

ถึงปานกลาง 

ความพึงพอใจ
ระดบัมาก 

ความพึงพอใจ
ระดบัมากที�สุด 

รวม 

นอ้ยกวา่ k 
ครัa งต่อปี 

จาํนวน 2.00 27.00 4.00 33.00 
ร้ อ ย ล ะ ข อ ง ก ลุ่ ม ที� เ ข้ า รั บ
บริการนอ้ยกวา่ 1 ครัa ง/ปี 

6.10 81.80 12.10 100.00 

ร้อยละของแต่ละกลุ่มแยกตาม
ระดบัความพึงพอใจ 

2.60 11.00 5.10 8.30 

ร้อยละของทัaงหมด 0.50 6.80 1.00 8.30 

k ครัa งต่อปี 

จาํนวน 32.00 83.00 14.00 129.00 
ร้ อ ย ล ะ ข อ ง ก ลุ่ ม ที� เ ข้ า รั บ
บริการ 1 ครัa ง/ปี 

24.80 64.30 10.90 100.00 

ร้อยละของแต่ละกลุ่มแยกตาม
ระดบัความพึงพอใจ 

42.10 33.70 17.90 32.30 

ร้อยละของทัaงหมด 8.00 20.80 3.50 32.30 

m – q ครัa ง 
ต่อปี 

จาํนวน 28.00 111.00 48.00 187.00 
ร้ อ ย ล ะ ข อ ง ก ลุ่ ม ที� เ ข้ า รั บ
บริการ 2 -3 ครัa ง/ปี 

15.00 59.40 25.70 100.00 

ร้อยละของแต่ละกลุ่มแยกตาม
ระดบัความพึงพอใจ 

36.80 45.10 61.50 46.80 
 

ร้อยละของทัaงหมด 7.00 27.80 12.00 46.80 
 

 

 

 

ระดบัความพึงพอใจ ดา้นราคา 
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ตารางที� 5.12 (ต่อ): ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจดา้นราคากบัการเขา้ใช้

บริการซํa าที�ศูนยบ์ริการมาตรฐานอีซูซุในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล  

                                   
 
ความถี�ในการเขา้ใชบ้ริการ 

ความพึงพอใจ
ระดบันอ้ยที�สุด

ถึงปานกลาง 

ความพึงพอใจ
ระดบัมาก 

ความพึงพอใจ
ระดบัมากที�สุด 

รวม 

มากกวา่ q 
ครัa งต่อปี 

จาํนวน 14.00 25.00 12.00 51.00 
ร้ อ ย ล ะ ข อ ง ก ลุ่ ม ที� เ ข้ า รั บ
บริการมากกวา่ 3 ครัa ง/ปี 

27.50 49.00 23.50 100.00 

ร้อยละของแต่ละกลุ่มแยกตาม
ระดบัความพึงพอใจ 

18.40 10.20 15.40 12.80 

ร้อยละของทัaงหมด 3.50 6.30 3.00 12.80 
รวม จาํนวน 76.00 246.00 78.00 400.00 

ร้อยละของทัaงหมด 19.00 61.50 19.50 100.00 
Pearson Chi-Square 22.467(a) Asymp.Sig(2-sided) 0.001 
หมายเหตุ:(a) ตารางแจกแจงความถี�มี 0 ช่อง (ร้อยละ 0 ) ที�มีค่าความถี�คาดหวงันอ้ยกวา่ 5 โดยค่าความถี�คาดหวงั

นอ้ยที�สุดเท่ากบั 6.27 

 

3. ความสัมพนัธ์ระหวา่งความพึงพอใจดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายกบัการเขา้ใชบ้ริการ

ซํa าที�ศูนยบ์ริการมาตรฐานอีซูซุในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 

 

 ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งความพึงพอใจดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายกบัการเขา้

ใช้บริการซํa าที�ศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล (ตารางที� 5.13) พบว่า 

Pearson Chi-Square เท่ากบั 9.594 ซึ� งเป็นไปตามขอ้ตกลงเบืaองตน้ คือ ไม่มีค่าความถี�ที�คาดหวงัใดๆ

ในตารางที�มีค่านอ้ยกวา่ 5 และค่า Asymp.Sig (2-sided) เท่ากบั 0.143 ซึ� งมากกวา่ระดบันยัสําคญัที�

กาํหนด ณ ระดบั 0.05 จึงยอมรับ 0H  นั�นคือ ไม่มีความสัมพนัธ์ระหวา่งความพึงพอใจดา้นช่องทาง

การจดัจาํหน่ายกบัการเขา้ใชบ้ริการซํa าที�ศูนยบ์ริการมาตรฐานอีซูซุในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบันยัสาํคญั 0.05 ทัaงนีa ไม่วา่จะเขา้ใชบ้ริการซํa าที�ศูนยบ์ริการมาตรฐาน

อีซูซุในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลบ่อยแค่ไหนก็ตาม โดยส่วนใหญ่แลว้มากกวา่ร้อยละ 45 ต่างก็มี

ความพึงพอใจในระดบัมาก แต่เมื�อพิจารณาในแง่ของระดบัความพึงพอใจดา้นผลิตภณัฑ์และการ

ระดบัความพึงพอใจ ดา้นราคา 
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บริการ พบวา่ สัดส่วนในกลุ่มที�มีความพึงพอใจระดบัน้อยที�สุดถึงปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 47.90  

เป็นผูที้�เขา้ใชบ้ริการ 2 - 3 ครัa งต่อปี รองลงมา คือ เขา้ใชบ้ริการ 1ครัa งต่อปี (ร้อยละ 33.00) และมีการ

เขา้ใชบ้ริการมากกวา่ 3 ครัa งต่อปี (ร้อยละ 13.80)  สําหรับในกลุ่มที�มีความพึงพอใจระดบัมากส่วน

ใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 42.90  เป็นผูที้�เขา้ใชบ้ริการ 2 - 3 ครัa งต่อปี รองลงมา คือ เขา้ใชบ้ริการ 1 ครัa งต่อ

ปี (ร้อยละ 37.40) และมีการเขา้ใชบ้ริการมากกวา่ 3 ครัa งต่อปี (ร้อยละ 12.10) สําหรับในกลุ่มที�มี

ความพึงพอใจระดบัมากที�สุดส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 62.80 เป็นผูที้�เขา้ใชบ้ริการ 2 - 3 ครัa งต่อปี 

รองลงมา คือ เขา้ใชบ้ริการ 1 ครัa งต่อปี (ร้อยละ 22.20) และมีการเขา้ใชบ้ริการมากกวา่ 3 ครัa งต่อปี 

(ร้อยละ 13.00) 

ตารางที� 5.13: ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายกบั

การเขา้ใชบ้ริการซํa าที�ศูนยบ์ริการมาตรฐานอีซูซุในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 

                                   
 
ความถี�ในการเขา้ใชบ้ริการ 

ความพึงพอใจ
ระดบันอ้ยที�สุด

ถึงปานกลาง 

ความพึงพอใจ
ระดบัมาก 

ความพึงพอใจ
ระดบัมากที�สุด 

รวม 

นอ้ยกวา่ k 
ครัa งต่อปี 

จาํนวน 5.00 15.00 13.00 33.00 
ร้ อ ย ล ะ ข อ ง ก ลุ่ ม ที� เ ข้ า รั บ
บริการนอ้ยกวา่ 1 ครัa ง/ปี 

15.20 45.50 39.40 100.00 

ร้อยละของแต่ละกลุ่มแยกตาม
ระดบัความพึงพอใจ 

5.30 7.60 12.00 8.30 

ร้อยละของทัaงหมด 1.30 3.80 3.30 8.30 
k ครัa งต่อปี จาํนวน 31.00 74.00 24.00 129.00 

ร้ อ ย ล ะ ข อ ง ก ลุ่ ม ที� เ ข้ า รั บ
บริการ 1 ครัa ง/ปี 

24.00 57.40 18.60 100.00 

ร้อยละของแต่ละกลุ่มแยกตาม
ระดบัความพึงพอใจ 

33.00 37.40 22.20 32.30 

ร้อยละของทัaงหมด 7.80 18.50 6.00 32.30 
 

 

 

ระดบัความพึงพอใจ ดา้นช่องทางการ
จดัจาํหน่าย 
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ตารางที� 5.13 (ต่อ): ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งความพึงพอใจดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย

กบัการเขา้ใชบ้ริการซํa าที�ศูนยบ์ริการมาตรฐานอีซูซุในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล  

                                   
 
ความถี�ในการเขา้ใชบ้ริการ 

ความพึงพอใจ
ระดบันอ้ยที�สุด

ถึงปานกลาง 

ความพึงพอใจ
ระดบัมาก 

ความพึงพอใจ
ระดบัมากที�สุด 

รวม 

m – q ครัa ง 
ต่อปี 

จาํนวน 45.00 85.00 57.00 187.00 
ร้ อ ย ล ะ ข อ ง ก ลุ่ ม ที� เ ข้ า รั บ
บริการ 2 -3 ครัa ง/ปี 

24.10 45.50 30.50 100.00 

ร้อยละของแต่ละกลุ่มแยกตาม
ระดบัความพึงพอใจ 

47.90 42.90 52.80 46.80 
 

ร้อยละของทัaงหมด 11.30 21.30 14.30 46.80 

มากกวา่ q 
ครัa งต่อปี 

จาํนวน 13.00 24.00 14.00 51.00 
ร้ อ ย ล ะ ข อ ง ก ลุ่ ม ที� เ ข้ า รั บ
บริการมากกวา่ 3 ครัa ง/ปี 

25.50 47.10 27.50 100.00 

ร้อยละของแต่ละกลุ่มแยกตาม
ระดบัความพึงพอใจ 

13.80 12.10 13.00 12.80 

ร้อยละของทัaงหมด 3.30 6.00 3.50 12.80 
รวม จาํนวน 94.00 198.00 108.00 400.00 

ร้อยละของทัaงหมด 23.50 49.50 27.00 100.00 
Pearson Chi-Square 9.594(a) Asymp.Sig(2-sided) 0.143 
หมายเหตุ:(a) ตารางแจกแจงความถี�มี 0 ช่อง (ร้อยละ 0 ) ที�มีค่าความถี�คาดหวงันอ้ยกวา่ � โดยค่าความถี�คาดหวงั

นอ้ยที�สุดเท่ากบั 7.76 

 

4. ความสัมพนัธ์ระหวา่งความพึงพอใจดา้นการส่งเสริมการตลาดกบัการเขา้ใชบ้ริการซํa า

ที�ศูนยบ์ริการมาตรฐานอีซูซุในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 

 

 ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งความพึงพอใจดา้นการส่งเสริมการตลาดกบัการเขา้ใช้

บริการซํa าที�ศูนยบ์ริการมาตรฐานอีซูซุในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล (ตารางที� 5.14) พบวา่ Pearson 

Chi-Square เท่ากบั 11.287 ซึ� งเป็นไปตามขอ้ตกลงเบืaองตน้ คือ ไม่มีค่าความถี�ที�คาดหวงัใดๆใน

ระดบัความพึงพอใจ ดา้นช่องทางการ
จดัจาํหน่าย 
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ตารางที�มีค่านอ้ยกว่า 5 และค่า Asymp.Sig (2-sided) เท่ากบั 0.080 ซึ� งมากกวา่ระดบันยัสําคญัที�

กาํหนด ณ ระดบั 0.05 จึงยอมรับ 0H  นั�นคือ ไม่มีความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจด้านการ

ส่งเสริมการตลาดกับการเข้าใช้บริการซํa าที�ศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุในเขตกรุงเทพฯและ

ปริมณฑล อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที�ระดับนัยสําคัญ 0.05 ทัa งนีa ไม่ว่าจะเข้าใช้บริการซํa าที�

ศูนยบ์ริการมาตรฐานอีซูซุในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลบ่อยแค่ไหนก็ตาม โดยส่วนใหญ่แล้ว

มากกว่าร้อยละ 31 ต่างก็มีความพึงพอใจในระดบัมาก แต่เมื�อพิจารณาในแง่ของระดบัความพึง

พอใจดา้นผลิตภณัฑแ์ละการบริการ พบวา่ สัดส่วนในกลุ่มที�มีความพึงพอใจระดบันอ้ยที�สุดถึงปาน

กลาง คิดเป็นร้อยละ 51.00  เป็นผูที้�เขา้ใชบ้ริการ 2 - 3 ครัa งต่อปี รองลงมา คือ เขา้ใชบ้ริการ 1ครัa งต่อ

ปี (ร้อยละ 32.70) และมีการเขา้ใชบ้ริการมากกวา่ 3 ครัa งต่อปี (ร้อยละ 10.20)  สําหรับในกลุ่มที�มี

ความพึงพอใจระดบัมากส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 48.40  เป็นผูที้�เขา้ใชบ้ริการ 2 - 3 ครัa งต่อปี 

รองลงมา คือ เขา้ใชบ้ริการ 1 ครัa งต่อปี (ร้อยละ 26.50) และมีการเขา้ใชบ้ริการมากกวา่ 3 ครัa งต่อปี 

(ร้อยละ 16.80) สาํหรับในกลุ่มที�มีความพึงพอใจระดบัมากที�สุดส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 40.80 เป็น

ผูที้�เขา้ใชบ้ริการ 1 ครัa งต่อปี รองลงมา คือ เขา้ใชบ้ริการ 2 -3 ครัa งต่อปี (ร้อยละ 37.80) และมีการเขา้

ใชบ้ริการนอ้ยกวา่ 1 ครัa งต่อปี (ร้อยละ 11.20) 

 

ตารางที� 5.14: ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งความพึงพอใจดา้นการส่งเสริมการตลาดกบัการ

เขา้ใชบ้ริการซํa าที�ศูนยบ์ริการมาตรฐานอีซูซุในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 

                                   
 
ความถี�ในการเขา้ใชบ้ริการ 

ความพึงพอใจ
ระดบันอ้ยที�สุด

ถึงปานกลาง 

ความพึงพอใจ
ระดบัมาก 

ความพึงพอใจ
ระดบัมากที�สุด 

รวม 

นอ้ยกวา่ k 
ครัa งต่อปี 

จาํนวน 9.00 13.00 11.00 33.00 
ร้ อ ย ล ะ ข อ ง ก ลุ่ ม ที� เ ข้ า รั บ
บริการนอ้ยกวา่ 1 ครัa ง/ปี 

27.30 39.40 33.30 100.00 

ร้อยละของแต่ละกลุ่มแยกตาม
ระดบัความพึงพอใจ 

6.10 8.40 11.20 8.30 

ร้อยละของทัaงหมด 2.30 3.30 2.80 8.30 
 

ระดบัความพึงพอใจ ดา้นการส่งเสริม
การตลาด 
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ตารางที� 5.14 (ต่อ): ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งความพึงพอใจดา้นการส่งเสริมการตลาด

กบัการเขา้ใชบ้ริการซํa าที�ศูนยบ์ริการมาตรฐานอีซูซุในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล  

                                   
 
ความถี�ในการเขา้ใชบ้ริการ 

ความพึงพอใจ
ระดบันอ้ยที�สุด

ถึงปานกลาง 

ความพึงพอใจ
ระดบัมาก 

ความพึงพอใจ
ระดบัมากที�สุด 

รวม 

k ครัa งต่อปี 

จาํนวน 48.00 41.00 40.00 129.00 
ร้ อ ย ล ะ ข อ ง ก ลุ่ ม ที� เ ข้ า รั บ
บริการ 1 ครัa ง/ปี 

37.20 31.80 31.00 100.00 

ร้อยละของแต่ละกลุ่มแยกตาม
ระดบัความพึงพอใจ 

32.70 26.50 40.80 32.30 

ร้อยละของทัaงหมด 12.00 10.30 10.00 32.30 

m – q ครัa ง 
ต่อปี 

จาํนวน 75.00 75.00 37.00 187.00 
ร้ อ ย ล ะ ข อ ง ก ลุ่ ม ที� เ ข้ า รั บ
บริการ 2 -3 ครัa ง/ปี 

40.10 40.10 19.80 100.00 

ร้อยละของแต่ละกลุ่มแยกตาม
ระดบัความพึงพอใจ 

51.00 48.40 37.80 46.80 
 

ร้อยละของทัaงหมด 18.80 18.80 9.30 46.80 

มากกวา่ q 
ครัa งต่อปี 

จาํนวน 15.00 26.00 10.00 51.00 
ร้ อ ย ล ะ ข อ ง ก ลุ่ ม ที� เ ข้ า รั บ
บริการมากกวา่ 3 ครัa ง/ปี 

29.40 51.00 19.60 100.00 

ร้อยละของแต่ละกลุ่มแยกตาม
ระดบัความพึงพอใจ 

10.20 16.80 10.20 12.80 

ร้อยละของทัaงหมด 3.80 6.50 2.50 12.80 
รวม จาํนวน 147.00 155.00 98.00 400.00 

ร้อยละของทัaงหมด 36.80 38.80 24.50 100.00 
Pearson Chi-Square 11.287(a) Asymp.Sig(2-sided) 0.080 
หมายเหตุ:(a) ตารางแจกแจงความถี�มี 0 ช่อง (ร้อยละ 0 ) ที�มีค่าความถี�คาดหวงันอ้ยกวา่ � โดยค่าความถี�คาดหวงั

นอ้ยที�สุดเท่ากบั 8.09 

 

 

 

ระดบัความพึงพอใจ ดา้นการส่งเสริม
การตลาด 
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5. ความสัมพนัธ์ระหวา่งความพึงพอใจดา้นบุคลากรกบัการเขา้ใชบ้ริการซํa าที�ศูนยบ์ริการ

มาตรฐานอีซูซุในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 

 

 ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งความพึงพอใจดา้นบุคลากรกบัการเขา้ใชบ้ริการซํa าที�

ศูนยบ์ริการมาตรฐานอีซูซุในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล (ตารางที� 5.15) พบว่า Pearson Chi-

Square เท่ากบั 17.557 โดยในตารางแจกแจงความถี�มี 2 ช่อง (ร้อยละ 16.7) ที�มีค่าคาดหวงันอ้ยกวา่ 

5 และมีค่าความถี�คาดหวงัน้อยสุดเท่ากบั 2.81 เป็นไปตามขอ้ตกลงเบืaองตน้ที�กาํหนดให้ในแต่ละ

ช่องของตารางแจกแจงความถี�ขนาด I x J ควรมีค่าความถี�ที�คาดหวงันอ้ยกวา่ 5 ไดไ้ม่เกินร้อยละ 20 

และค่าความถี�คาดหวงัทุกค่าตอ้งมากกวา่หรือเท่ากบั 1 ทัaงนีaค่า Asymp.Sig (2-sided) เท่ากบั 0.007 

ซึ� งนอ้ยกวา่ระดบันยัสําคญั ที�กาํหนด ณ ระดบั 0.05 จึงปฏิเสธ 0H  นั�นคือ มีความสัมพนัธ์ระหวา่ง

ความพึงพอใจดา้นบุคลากรกบัการเขา้ใชบ้ริการซํa าที�ศูนยบ์ริการมาตรฐานอีซูซุในเขตกรุงเทพฯและ

ปริมณฑล อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที�ระดับนัยสําคัญ 0.05 ทัa งนีa ไม่ว่าจะเข้าใช้บริการซํa าที�

ศูนยบ์ริการมาตรฐานอีซูซุในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลบ่อยแค่ไหนก็ตาม โดยส่วนใหญ่แล้ว

มากกว่าร้อยละ 43 ต่างก็มีความพึงพอใจในระดบัมาก แต่เมื�อพิจารณาในแง่ของระดบัความพึง

พอใจดา้นผลิตภณัฑแ์ละการบริการ พบวา่ สัดส่วนในกลุ่มที�มีความพึงพอใจระดบันอ้ยที�สุดถึงปาน

กลาง คิดเป็นร้อยละ 61.80  เป็นผูที้�เขา้ใชบ้ริการ 2 - 3 ครัa งต่อปี รองลงมา คือ เขา้ใชบ้ริการ 1 ครัa ง

ต่อปี (ร้อยละ 23.50) และมีการเขา้ใชบ้ริการมากกวา่ 3 ครัa งต่อปี (ร้อยละ 11.80)  สําหรับในกลุ่มที�มี

ความพึงพอใจระดบัมากส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 40.30  เป็นผูที้�เขา้ใชบ้ริการ 1 ครัa งต่อปี รองลงมา 

คือ เขา้ใชบ้ริการ 2 - 3 ครัa งต่อปี (ร้อยละ 38.40) และมีการเขา้ใชบ้ริการมากกวา่ 3 ครัa งต่อปี (ร้อยละ 

13.30) สาํหรับในกลุ่มที�มีความพึงพอใจระดบัมากที�สุดส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 54.80 เป็นผูที้�เขา้ใช้

บริการ 2 - 3 ครัa งต่อปี รองลงมา คือ เขา้ใชบ้ริการ 1 ครัa งต่อปี (ร้อยละ 23.20) และมีการเขา้ใชบ้ริการ

มากกวา่ 3 ครัa งต่อปี (ร้อยละ 12.30) 
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ตารางที� 5.15: ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งความพึงพอใจดา้นบุคลากรกบัการเขา้ใชบ้ริการ

ซํa าที�ศูนยบ์ริการมาตรฐานอีซูซุในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 

                                   
 
ความถี�ในการเขา้ใชบ้ริการ 

ความพึงพอใจ
ระดบันอ้ยที�สุด

ถึงปานกลาง 

ความพึงพอใจ
ระดบัมาก 

ความพึงพอใจ
ระดบัมากที�สุด 

รวม 

นอ้ยกวา่ k 
ครัa งต่อปี 

จาํนวน 1.00 17.00 15.00 33.00 
ร้ อ ย ล ะ ข อ ง ก ลุ่ ม ที� เ ข้ า รั บ
บริการนอ้ยกวา่ 1 ครัa ง/ปี 

3.00 51.50 45.50 100.00 

ร้อยละของแต่ละกลุ่มแยกตาม
ระดบัความพึงพอใจ 

2.90 8.10 9.70 8.30 

ร้อยละของทัaงหมด 0.30 4.30 3.80 8.30 

k ครัa งต่อปี 

จาํนวน 8.00 85.00 36.00 129.00 
ร้ อ ย ล ะ ข อ ง ก ลุ่ ม ที� เ ข้ า รั บ
บริการ 1 ครัa ง/ปี 

6.20 65.90 27.90 100.00 

ร้อยละของแต่ละกลุ่มแยกตาม
ระดบัความพึงพอใจ 

23.50 40.30 23.20 32.30 

ร้อยละของทัaงหมด 2.00 21.30 9.00 32.30 

m – q ครัa ง 
ต่อปี 

จาํนวน 21.00 81.00 85.00 187.00 
ร้ อ ย ล ะ ข อ ง ก ลุ่ ม ที� เ ข้ า รั บ
บริการ 2 -3 ครัa ง/ปี 

11.20 43.30 45.50 100.00 

ร้อยละของแต่ละกลุ่มแยกตาม
ระดบัความพึงพอใจ 

61.80 38.40 54.80 46.80 
 

ร้อยละของทัaงหมด 5.30 20.30 21.30 46.80 

มากกวา่ q 
ครัa งต่อปี 

จาํนวน 4.00 28.00 19.00 51.00 
ร้ อ ย ล ะ ข อ ง ก ลุ่ ม ที� เ ข้ า รั บ
บริการมากกวา่ 3 ครัa ง/ปี 

7.80 54.90 37.30 100.00 

ร้อยละของแต่ละกลุ่มแยกตาม
ระดบัความพึงพอใจ 

11.80 13.30 12.30 12.80 

ร้อยละของทัaงหมด 1.00 7.00 4.80 12.80 
 

ระดบัความพึงพอใจ ดา้นบุคลากร 
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ตารางที� 5.15 (ต่อ): ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งความพึงพอใจดา้นบุคลากรกบัการเขา้ใช้

บริการซํa าที�ศูนยบ์ริการมาตรฐานอีซูซุในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล  

                                   
 
ความถี�ในการเขา้ใชบ้ริการ 

ความพึงพอใจ
ระดบันอ้ยที�สุด

ถึงปานกลาง 

ความพึงพอใจ
ระดบัมาก 

ความพึงพอใจ
ระดบัมากที�สุด 

รวม 

รวม จาํนวน 34.00 211.00 155.00 400.00 
ร้อยละของทัaงหมด 8.50 52.80 38.80 100.00 

Pearson Chi-Square 17.557(a) Asymp.Sig(2-sided) 0.007 
หมายเหตุ:(a) ตารางแจกแจงความถี�มี 2 ช่อง (ร้อย 16.7 ) ที�มีค่าความถี�คาดหวงันอ้ยกวา่ � โดยค่าความถี�คาดหวงั

นอ้ยที�สุดเท่ากบั 2.81 

 

6. ความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจด้านกระบวนการกับการเข้าใช้บริการซํa าที�

ศูนยบ์ริการมาตรฐานอีซูซุในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 

 

 ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งความพึงพอใจดา้นกระบวนการกบัการเขา้ใชบ้ริการ

ซํa าที�ศูนยบ์ริการมาตรฐานอีซูซุในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล (ตารางที� 5.16) พบวา่ Pearson Chi-

Square เท่ากบั 19.770 โดยในตารางแจกแจงความถี�มี 1 ช่อง (ร้อยละ 8.3) ที�มีค่าคาดหวงันอ้ยกวา่ 5 

และมีค่าความถี�คาดหวงันอ้ยสุดเท่ากบั 4.70 เป็นไปตามขอ้ตกลงเบืaองตน้ที�กาํหนดให้ในแต่ละช่อง

ของตารางแจกแจงความถี�ขนาด I x J ควรมีค่าความถี�ที�คาดหวงันอ้ยกวา่ 5 ไดไ้ม่เกินร้อยละ 20 และ

ค่าความถี�คาดหวงัทุกค่าตอ้งมากกวา่หรือเท่ากบั 1 ทัaงนีaค่า Asymp.Sig (2-sided) เท่ากบั 0.003  ซึ� ง

นอ้ยกวา่ระดบันยัสําคญัที�กาํหนด ณ ระดบั 0.05 จึงปฏิเสธรับ 0H  นั�นคือ มีความสัมพนัธ์ระหวา่ง

ความพึงพอใจดา้นกระบวนการกบัการเขา้ใชบ้ริการซํa าที�ศูนยบ์ริการมาตรฐานอีซูซุในเขตกรุงเทพฯ

และปริมณฑล อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที�ระดับนัยสําคญั 0.05 ทัa งนีa ไม่ว่าจะเขา้ใช้บริการซํa าที�

ศูนยบ์ริการมาตรฐานอีซูซุในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลบ่อยแค่ไหนก็ตาม โดยส่วนใหญ่แล้ว

มากกว่าร้อยละ 45 ต่างก็มีความพึงพอใจในระดบัมาก แต่เมื�อพิจารณาในแง่ของระดบัความพึง

พอใจดา้นผลิตภณัฑแ์ละการบริการ พบวา่ สัดส่วนในกลุ่มที�มีความพึงพอใจระดบันอ้ยที�สุดถึงปาน

กลาง คิดเป็นร้อยละ 49.10  เป็นผูที้�เขา้ใชบ้ริการ 2 - 3 ครัa งต่อปี รองลงมา คือ เขา้ใชบ้ริการ 1 ครัa ง

ต่อปี และเขา้ใชบ้ริการมากกวา่ 3 ครัa งต่อปี คิดเป็นร้อยละ 21.10 เท่ากนั สําหรับในกลุ่มที�มีความพึง

ระดบัความพึงพอใจ ดา้นบุคลากร 
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พอใจระดบัมากส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 42.40  เป็นผูที้�เขา้ใชบ้ริการ 2 - 3 ครัa งต่อปี รองลงมา คือ 

เขา้ใชบ้ริการ 1 ครัa งต่อปี (ร้อยละ 40.60) และมีการเขา้ใชบ้ริการมากกวา่ 3 ครัa งต่อปี (ร้อยละ 10.00) 

สาํหรับในกลุ่มที�มีความพึงพอใจระดบัมากที�สุดส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 54.40 เป็นผูที้�เขา้ใชบ้ริการ 

2 - 3 ครัa งต่อปี รองลงมา คือ เขา้ใชบ้ริการ 1 ครัa งต่อปี (ร้อยละ 21.10) และมีการเขา้ใช้บริการ

มากกวา่ 3 ครัa งต่อปี (ร้อยละ 14.00) 

ตารางที� 5.16: ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งความพึงพอใจดา้นกระบวนการกบัการเขา้ใช้

บริการซํa าที�ศูนยบ์ริการมาตรฐานอีซูซุในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 

                                   
 
ความถี�ในการเขา้ใชบ้ริการ 

ความพึงพอใจ
ระดบันอ้ยที�สุด

ถึงปานกลาง 

ความพึงพอใจ
ระดบัมาก 

ความพึงพอใจ
ระดบัมากที�สุด 

รวม 

นอ้ยกวา่ k 
ครัa งต่อปี 

จาํนวน 5.00 16.00 12.00 33.00 
ร้ อ ย ล ะ ข อ ง ก ลุ่ ม ที� เ ข้ า รั บ
บริการนอ้ยกวา่ 1 ครัa ง/ปี 

15.20 48.50 36.40 100.00 

ร้อยละของแต่ละกลุ่มแยกตาม
ระดบัความพึงพอใจ 

8.80 7.00 10.50 8.30 

ร้อยละของทัaงหมด 1.30 4.00 3.00 8.30 

k ครัa งต่อปี 

จาํนวน 12.00 9.3.00 24.00 129.00 
ร้ อ ย ล ะ ข อ ง ก ลุ่ ม ที� เ ข้ า รั บ
บริการ 1 ครัa ง/ปี 

9.30 72.10 18.60 100.00 

ร้อยละของแต่ละกลุ่มแยกตาม
ระดบัความพึงพอใจ 

21.10 40.60 21.10 32.30 

ร้อยละของทัaงหมด 3.00 23.30 6.00 32.30 

m – q ครัa ง 
ต่อปี 

จาํนวน 28.00 97.00 62.00 187.00 
ร้ อ ย ล ะ ข อ ง ก ลุ่ ม ที� เ ข้ า รั บ
บริการ 2 -3 ครัa ง/ปี 

15.00 51.90 33.20 100.00 

ร้อยละของแต่ละกลุ่มแยกตาม
ระดบัความพึงพอใจ 

49.10 42.40 54.40 46.80 
 

ร้อยละของทัaงหมด 7.00 24.30 15.50 46.80 
 

ระดบัความพึงพอใจ 
ดา้นกระบวนการ 



80 

 

 

 

 

 

ตารางที� 5.16 (ต่อ): ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งความพึงพอใจดา้นกระบวนการกบัการเขา้

ใชบ้ริการซํa าที�ศูนยบ์ริการมาตรฐานอีซูซุในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล  

                                   
 
ความถี�ในการเขา้ใชบ้ริการ 

ความพึงพอใจ
ระดบันอ้ยที�สุด

ถึงปานกลาง 

ความพึงพอใจ
ระดบัมาก 

ความพึงพอใจ
ระดบัมากที�สุด 

รวม 

มากกวา่ q 
ครัa งต่อปี 

จาํนวน 12.00 23.00 16.00 51.00 
ร้ อ ย ล ะ ข อ ง ก ลุ่ ม ที� เ ข้ า รั บ
บริการมากกวา่ 3 ครัa ง/ปี 

23.50 45.10 31.40 100.00 

ร้อยละของแต่ละกลุ่มแยกตาม
ระดบัความพึงพอใจ 

21.10 10.00 14.00 12.80 

ร้อยละของทัaงหมด 3.00 5.80 4.00 12.80 
รวม จาํนวน 57.00 229.00 114.00 400.00 

ร้อยละของทัaงหมด 14.30 57.30 28.50 100.00 
Pearson Chi-Square 19.770(a) Asymp.Sig(2-sided) 0.003 
หมายเหตุ:(a) ตารางแจกแจงความถี�มี 1 ช่อง (ร้อยละ 8.3 ) ที�มีค่าความถี�คาดหวงันอ้ยกวา่ � โดยค่าความถี�คาดหวงั

นอ้ยที�สุดเท่ากบั 4.70 

 

7. ความสัมพนัธ์ระหวา่งความพึงพอใจดา้นสิ�งแวดลอ้มทางกายภาพกบัการเขา้ใชบ้ริการ

ซํa าที�ศูนยบ์ริการมาตรฐานอีซูซุในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 

  

ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งความพึงพอใจดา้นสิ�งแวดลอ้มทางกายภาพกบัการเขา้

ใช้บริการซํa าที�ศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล (ตารางที� 5.17) พบว่า 

Pearson Chi-Square เท่ากบั 12.122 โดยในตารางแจกแจงความถี�มี 2 ช่อง (ร้อยละ 16.7) ที�มีค่า

คาดหวงัน้อยกว่า 5 และมีค่าความถี�คาดหวงัน้อยสุดเท่ากบั 2.81 เป็นไปตามขอ้ตกลงเบืaองตน้ที�

กาํหนดให้ในแต่ละช่องของตารางแจกแจงความถี�ขนาด I x J ควรมีค่าความถี�ที�คาดหวงันอ้ยกวา่ 5 

ไดไ้ม่เกินร้อยละ 20 และค่าความถี�คาดหวงัทุกค่าตอ้งมากกวา่หรือเท่ากบั 1 ทัaงนีaค่า Asymp.Sig (2-

sided) เท่ากบั 0.059  ซึ� งมากกวา่ระดบันยัสาํคญัที�กาํหนด ณ ระดบั 0.05 จึงยอมรับ 0H  นั�นคือ ไม่มี

ความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจด้านสิ� งแวดล้อมทางกายภาพกับการเข้าใช้บริการซํa าที�

ศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที�ระดับ

ระดบัความพึงพอใจ 
ดา้นกระบวนการ 
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นัยสําคญั 0.05 ทัaงนีa ไม่ว่าจะเขา้ใช้บริการซํa าที�ศูนยบ์ริการมาตรฐานอีซูซุในเขตกรุงเทพฯและ

ปริมณฑลบ่อยแค่ไหนก็ตาม โดยส่วนใหญ่แลว้มากกวา่ร้อยละ 46 ต่างก็มีความพึงพอใจในระดบั

มาก แต่เมื�อพิจารณาในแง่ของระดบัความพึงพอใจดา้นผลิตภณัฑ์และการบริการ พบวา่ สัดส่วนใน

กลุ่มที�มีความพึงพอใจระดบันอ้ยที�สุดถึงปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 67.60  เป็นผูที้�เขา้ใชบ้ริการ 2 - 3 

ครัa งต่อปี รองลงมา คือ เขา้ใชบ้ริการ 1 ครัa งต่อปี (ร้อยละ 23.50) และมีเขา้ใชบ้ริการมากกวา่ 3 ครัa ง

ต่อปี (ร้อยละ 5.00)  สําหรับในกลุ่มที�มีความพึงพอใจระดบัมากส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 41.10  

เป็นผูที้�เขา้ใชบ้ริการ 2 - 3 ครัa งต่อปี รองลงมา คือ เขา้ใชบ้ริการ 1 ครัa งต่อปี (ร้อยละ 35.40) และมี

การเขา้ใช้บริการมากกวา่ 3 ครัa งต่อปี (ร้อยละ 15.80) สําหรับในกลุ่มที�มีความพึงพอใจระดบัมาก

ที�สุดส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 49.70 เป็นผูที้�เขา้ใชบ้ริการ 2 - 3 ครัa งต่อปี รองลงมา คือ เขา้ใชบ้ริการ 

1 ครัa งต่อปี (ร้อยละ 29.90) และมีการเขา้ใชบ้ริการนอ้ยกวา่ 1 ครัa งต่อปีและมากกวา่ 3 ครัa งต่อปี 

เท่ากนั (ร้อยละ 10.20) 

ตารางที� 5.17: ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งความพึงพอใจดา้นสิ�งแวดลอ้มทางกายภาพกบั

การเขา้ใชบ้ริการซํa าที�ศูนยบ์ริการมาตรฐานอีซูซุในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 

 
 
ความถี�ในการเขา้ใชบ้ริการ 

ความพึงพอใจ
ระดบันอ้ยที�สุด

ถึงปานกลาง 

ความพึงพอใจ
ระดบัมาก 

ความพึงพอใจ
ระดบัมากที�สุด 

รวม 

นอ้ยกวา่ k 
ครัa งต่อปี 

จาํนวน 1.00 16.00 16.00 33.00 
ร้ อ ย ล ะ ข อ ง ก ลุ่ ม ที� เ ข้ า รั บ
บริการนอ้ยกวา่ 1 ครัa ง/ปี 

3.00 48.50 48.50 100.00 

ร้อยละของแต่ละกลุ่มแยกตาม
ระดบัความพึงพอใจ 

2.90 7.70 10.20 8.30 

ร้อยละของทัaงหมด 0.30 4.00 4.00 8.30 

k ครัa งต่อปี 

จาํนวน 8.00 74.00 47.00 129.00 
ร้ อ ย ล ะ ข อ ง ก ลุ่ ม ที� เ ข้ า รั บ
บริการ 1 ครัa ง/ปี 

6.20 57.40 36.40 100.00 

ร้อยละของแต่ละกลุ่มแยกตาม
ระดบัความพึงพอใจ 

23.50 35.40 29.90 32.30 

ร้อยละของทัaงหมด 2.00 18.50 11.80 32.30 

ระดบัความพึงพอใจ 
ดา้นสิ�งแวดลอ้มทาง
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ตารางที� 5.17 (ต่อ): ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจดา้นสิ�งแวดลอ้มทาง

กายภาพกบัการเขา้ใชบ้ริการซํa าที�ศูนยบ์ริการมาตรฐานอีซูซุในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล  

                                   
 
ความถี�ในการเขา้ใชบ้ริการ 

ความพึงพอใจ
ระดบันอ้ยที�สุด

ถึงปานกลาง 

ความพึงพอใจ
ระดบัมาก 

ความพึงพอใจ
ระดบัมากที�สุด 

รวม 

m – q ครัa ง 
ต่อปี 

จาํนวน 23.00 86.00 78.00 187.00 
ร้ อ ย ล ะ ข อ ง ก ลุ่ ม ที� เ ข้ า รั บ
บริการ 2 -3 ครัa ง/ปี 

12.30 46.00 41.70 100.00 

ร้อยละของแต่ละกลุ่มแยกตาม
ระดบัความพึงพอใจ 

67.60 41.10 49.70 46.80 
 

ร้อยละของทัaงหมด 5.80 21.50 19.50 46.80 

มากกวา่ q 
ครัa งต่อปี 

จาํนวน 2.00 33.00 16.00 51.00 
ร้ อ ย ล ะ ข อ ง ก ลุ่ ม ที� เ ข้ า รั บ
บริการมากกวา่ 3 ครัa ง/ปี 

3.90 64.70 31.40 100.00 

ร้อยละของแต่ละกลุ่มแยกตาม
ระดบัความพึงพอใจ 

5.00 15.80 10.20 12.80 

ร้อยละของทัaงหมด 0.50 8.30 4.00 12.80 
รวม จาํนวน 34.00 209.00 157.00 400.00 

ร้อยละของทัaงหมด 8.50 52.30 39.30 100.00 
Pearson Chi-Square 12.122(a) Asymp.Sig(2-sided) 0.059 
หมายเหตุ:(a) ตารางแจกแจงความถี�มี 2 ช่อง (ร้อยละ 16.7 ) ที�มีค่าความถี�คาดหวงัน้อยกว่า 5 โดยค่าความถี�

คาดหวงันอ้ยที�สุดเท่ากบั 2.81 

 

 จากการทดสอบขา้งตน้ สามารถสรุปไดว้า่ ปัจจยัที�มีความสัมพนัธ์กบัการเขา้ใชบ้ริการซํa าที�

ศูนยบ์ริการมาตรฐานอีซูซุในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลอยา่งมีนยัสําคญัที�ระดบั 0.05 ไดแ้ก่ ความ

พึงพอใจดา้นผลิตภณัฑ์และบริการ ความพึงพอใจดา้นราคา ความพึงพอใจดา้นบุคลากร และความ

พึงพอใจดา้นกระบวนการ 

 ดงันัaนนอกเหนือจากการการเพิ�มระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ที�มีต่อการเขา้รับบริการที�

ศูนยบ์ริการมาตรฐานอีซูซุแลว้นัaน เพื�อให้เกิดการกลบัเขา้มาใช้บริการซํa าที�ศูนยบ์ริการมาตรฐาน   

อีซูซุในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ศูนยบ์ริการมาตรฐานอีซูซุควรดาํเนินการดงัต่อไปนีa   

ระดบัความพึงพอใจ 
ดา้นสิ�งแวดลอ้มทาง
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- ดา้นความพึงพอใจดา้นผลิตภณัฑ์และบริการ นอกเหนือจากการเพิ�มความสามารถใน

การวิเคราะห์ปัญหาที�เกิดขึaนกบัรถแลว้ ทางศูนยบ์ริการมาตรฐานอีซูซุควรมีการเพิ�ม

ความสามารถในการปฎิบัติงานให้ได้ครบถ้วนและถูกต้องตามที�ลูกค้าได้แจ้งไว ้

รวมถึงควรมีการนาํโครงการ “Super Fast Service” (การบริการเช็คระยะเร่งด่วน) มา

ใชใ้นศูนยบ์ริการเพื�อเป็นการลดระยะเวลารอคอยของลูกคา้และลดระยะเวลาโดยรวม

ของการเขา้เช็คระยะที�ศูนยบ์ริการ 

- ด้านความพึงพอใจด้านราคา นอกเหนือจากการคิดค่าบริการโดยรวมให้มีความ

เหมาะสมกบัการบริการที�ได้รับ ทางศูนยบ์ริการมาตรฐานอีซูซุควรเน้นให้พนกังาน

อธิบายรายละเอียดค่าใชจ่้ายทัaงก่อนและหลงัเขา้รับบริการแก่ลูกคา้โดยละเอียด 

- ด้านความพึงพอใจด้านบุคลากร นอกเหนือจากการเพิ�มประสบการณ์ ความรู้ และ

ความสามารถของช่าง โดยศูนย์บริการมาตรฐานควรส่งพนักงานช่างเข้าอบรมกับ

สถาบนัฝึกอบรมตรีเพชรอีซูซุ รวมถึงส่งพนกังานช่างเขา้ร่วมแข่งขนัทกัษะฝีมือช่างที�

ทางสถาบนัฝึกอบรมตรีเพชรอีซูซุจดัขึaนเป็นประจาํทุกปี ทางศูนยบ์ริการมาตรฐาน   

อีซูซุควรมีการเน้นย ํa าให้พนักงานทุกส่วนงาน ไม่ว่าจะเป็น เจ้าหน้าที�รักษาความ

ปลอดภัย ที�ปรึกษางานบริการ เจ้าหน้าที� ลูกค้าสัมพันธ์ พนักงานช่าง ผู ้จ ัดการ

ศูนยบ์ริการหรืออื�นๆ ให้ปฏิบติัตามโครงการ "อีซูซุ...ยิaมจากใจ" (Hearty Smile) ซึ� ง

เป็นโครงการที�เน้นย ํaาให้พนกังานบริการลูกคา้ด้วยหัวใจ และความจริงใจที�ชาวอีซู

ซุทุกคนพร้อมจะมอบใหลู้กคา้ดว้ยใจบริการอยา่งแทจ้ริง โดยการสร้างความประทบัใจ

ตัaงแต่กา้วแรกจนถึงกา้วสุดทา้ยที�ลูกคา้ที�เขา้มาที�โชวรู์มและศูนยบ์ริการของอีซูซุ ทัaงใน

เรื� องของการกล่าวการต้อนรับและทักทาย การสนทนาและการดูแลเอาใจใส่ 

บุคลิกภาพของพนกังานทุกคน รวมถึงการส่งลูกคา้เมื�อรับบริการเสร็จ 

-  ดา้นความพึงพอใจดา้นกระบวนการ นอกเหนือจากการโทรแจง้เตือนให้ลูกคา้นาํรถ

เขา้รับบริการก่อนถึงกาํหนด ทางศูนยบ์ริการมาตรฐานอีซูซุควรมีการเพิ�มการโทร

สอบถามความพึงพอใจหลงัเขา้รับบริการภายใน 3 วนัหลงัจากลูกคา้เขา้รับบริการ 

นอกเหนือจากการแจง้เตือนใหน้าํรถเขา้เช็คตามระยะทาง เพื�อที�ทางศูนยจ์ะไดแ้กไ้ขขอ้

ร้องเรียนที�อาจเกิดขึaนไดอ้ย่างทนัท่วงที พร้อมทัaงทางศูนยบ์ริการควรเน้นย ํaาในเรื�อง
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ของการที�มีการตรวจสอบพบปัญหาเกี�ยวกบัผลิตภณัฑ์และปัญหาเกี�ยวกบัทางเทคนิค

ในรถรุ่นต่างๆในแต่ละล็อตการผลิตและทาํการโทรแจง้ให้ลูกคา้นาํรถที�เขา้ข่ายปัญหา

ดงักล่าวเข้ามาทาํการแก้ไขก่อนเกิดปัญหาขึa นจริง เพื�อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ 

นอกจากนีa เพื�อสร้างความประทบัใจแก่ลูกคา้ระหวา่งรอรับบริการ ทางศูนยบ์ริการควร

มีการจดัห้องพกัรับรองลูกคา้ที�สะดวกสบายและมีสิ�งอาํนวยความสะดวกที�ครบครัน 

อาทิเช่น ของว่างและเครื�องดื�มที�หลากหลาย ให้บริการอินเตอร์เน็ท มุมหนังสือ มุม

สาํหรับเด็ก หรือหอ้งดูหนงั เป็นตน้ หรือแมก้ระทั�งการจดัรถรับ-ส่งตามจุดต่างๆให้แก่

ลูกคา้ระหวา่งรอรับบริการ เพื�อเพิ�มความสะดวกสบายและความพึงพอใจแก่ลูกคา้ให้

มากยิ�งขึaน  
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บทที� 6 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

6.1 บทสรุป 

 การแข่งขนัอยา่งต่อเนื�องและค่อนขา้งสูงของตลาดรถยนตใ์นประเทศไทยในปัจจุบนั ทาํให ้

ทุกค่ายรถยนต์ต่างใช้กลยุทธ์ทางการตลาดต่างๆเพื�อแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดให้ได้มากที�สุด ซึ� ง

ภาวะการแข่งขนัที�สูงเป็นผลให้ยอดการจดัจาํหน่ายลดลงนัaน บริษทัตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จาํกัด        

จึงจาํเป็นตอ้งคิดกลยุทธ์ต่างๆเพื�อกระตุน้ยอดการจาํหน่ายให้แก่บริษทัฯ โดยเนน้ไปที�กลยุทธ์การ

บริการหลงัการขาย เพื�อสร้างความแตกต่างจากการบริการหลงัการขายให้เกิดความประทบัใจและ

กลบัมาใชบ้ริการอยา่งต่อเนื�องหรือการสร้างความภกัดีต่อศูนยบ์ริการมาตรฐานอีซูซุ การศึกษาครัa ง

นีa จึงไดท้าํการศึกษาถึงศึกษาพฤติกรรมการเขา้รับบริการของลูกคา้ที�ศูนยบ์ริการมาตรฐานอีซูซุใน

เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล พร้อมทัaงทาํการวิเคราะห์ความพึงใจของลูกคา้ที�มีต่อการเขา้รับบริการ 

และความสัมพนัธ์ระหวา่งความพึงพอใจของผูบ้ริโภคกบัการเขา้ใชบ้ริการซํa า ทัaงในเชิงพรรณา และ

เชิงปริมาณ เพื�ออธิบายความพึงพอใจของลูกคา้ที�มีต่อการเขา้รับบริการที�ศูนยบ์ริการมาตราฐานอีซู

ซุในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 

 ผลการศึกษา จากการวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามผูเ้ขา้รับบริการจาํนวน 400 คนใน

เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ซึ� งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 31 - 40 ปี จบการศึกษาระดบัปริญญา

ตรี เป็นพนกังานบริษทัเอกชน และมีรายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือน 15,001 - 30,000 บาท ส่วนใหญ่มีการนาํ

รถเขา้มารับบริการตรวจเช็คตามระยะทาง ในช่วงเวลา 8.00 – 11.00 น. และในวนัจนัทร์ – วนัศุกร์ 

โดยมีการนาํรถมาเขา้รับบริการ 2 – 3 ครัa งต่อปี ซึ� งตวัผูต้อบแบบสอบถามเองเป็นผูมี้อิทธิพลมาก

ที�สุดต่อการตดัสินใจเลือกใช้ศูนยบ์ริการ อีกทัaงยงัพบว่าความสะดวกสบายในการเดินทางไปยงั

ศูนย์บริการเป็นเหตุผลที�สําคัญที�สุดในการเลือกใช้ศูนย์บริการ ส่วนช่องทางการได้รับข้อมูล

ข่าวสารเกี�ยวกบัศูนยบ์ริการมากที�สุดนัaนจะไดรั้บจากตวับุคคล เช่น พนกังานขาย 
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 ด้านความพึงใจของลูกค้าที�มีต่อการเข้ารับบริการที�ศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุในเขต

กรุงเทพฯและปริมณฑลภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก หากพิจารณาในแต่ละดา้น พบวา่ดา้นสิ�งแวดลอ้ม

ทางกายภาพเป็นดา้นเดียวที�ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจมากที�สุด โดยดา้นอื�นๆผูใ้ชบ้ริการมีความพึง

พอใจในระดบัมากทัaงหมด ไดแ้ก่ ดา้นบุคลากร ดา้นผลิตภณัฑ์และบริการ ดา้นกระบวนการ ดา้น

ช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นราคา และดา้นส่งเสริมการตลาด 

 สาํหรับการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งความพึงพอใจของผูบ้ริโภคกบัการเขา้ใชบ้ริการ

ซํa าที�ศูนยบ์ริการมาตรฐานอีซูซุในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล พบวา่ ความพึงพอใจดา้นผลิตภณัฑ์

และบริการ ความพึงพอใจด้านราคา ความพึงพอใจด้านบุคลากร และความพึงพอใจด้าน

กระบวนการ เป็นปัจจยัที�มีความสัมพนัธ์กบัการเขา้ใชบ้ริการซํa าที�ศูนยบ์ริการมาตรฐานอีซูซุในเขต

กรุงเทพฯและปริมณฑลอยา่งมีนยัสาํคญัที�ระดบั 0.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 

 

 

 

 

 

6.2 ขอ้เสนอแนะ 

 การศึกษาครัa งนีa มีขอ้เสนอแนะแก่ศูนยบ์ริการมาตรฐานอีซูซุในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล

เพื�อเพิ�มระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ที�มีต่อการเขา้รับบริการที�ศูนยบ์ริการมาตรฐานอีซูซุและ

ก่อให้เกิดการกลบัเขา้มาใช้บริการซํa าที�ศูนยบ์ริการมาตรฐานอีซูซุในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล

โดยแยกตามส่วนประสมทางการตลาด ดงันีa  

 1. ดา้นผลิตภณัฑแ์ละการบริการ  ศูนยบ์ริการมาตรฐานอีซูซุควรมีการใหพ้นกังานที�ปรึกษา

งานบริการหรือพนักงานช่างทาํการชีa แจงเกี�ยวกับปัญหาที� เกิดขึa นแก่ลูกค้าด้วยตนเอง ทัa งนีa

ศูนยบ์ริการมาตรฐานควรส่งพนักงานที�ปรึกษางานบริการและพนกังานช่างเขา้อบรมกบัสถาบนั

ฝึกอบรมตรีเพชรอีซูซุ เพื�อเพิ�มความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาที�เกิดขึaนกบัรถ ให้นาํมา

ซึ� งระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ในส่วนนีa ให้มากยิ�งขึaน และนอกเหนือจากการเพิ�มความสามารถ

ในการวิ เคราะห์ปัญหาที� เกิดขึa นกับรถแล้ว ทางศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุควรมีการเพิ�ม

ความสามารถในการปฎิบติังานใหไ้ดค้รบถว้นและถูกตอ้งตามที�ลูกคา้ไดแ้จง้ไว ้รวมถึงควรมีการนาํ

โครงการ “Super Fast Service” (การบริการเช็คระยะเร่งด่วน) มาใชใ้นศูนยบ์ริการเพื�อเป็นการลด

ระยะเวลารอคอยของลูกคา้และลดระยะเวลาโดยรวมของการเขา้เช็คระยะที�ศูนยบ์ริการไดอี้กดว้ย 

 2. ดา้นราคา ศูนยบ์ริการมาตรฐานอีซูซุควรมีการคิดค่าบริการโดยรวมให้มีความเหมาะสม

กบับริการที�ไดรั้บ และนอกเหนือจากการคิดค่าบริการโดยรวมให้มีความเหมาะสมกบัการบริการที�

ไดรั้บแล้ว ทางศูนยบ์ริการมาตรฐานควรมีการชีa แจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายทัaงก่อนและหลงัเขา้รับ

บริการแก่ลูกคา้โดยละเอียด เพื�อใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจและรู้สึกถึงความคุม้ค่าของการบริการที�

ไดรั้บ  

 3. ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ศูนยบ์ริการมาตรฐานอีซูซุควรมีการเพิ�มการให้บริการนอก

สถานที� โดยศูนยบ์ริการมาตรฐานควรจดัให้มีการบริการนอกสถานที�แก่ลูกคา้ให้ครอบคลุมพืaนที�

มากยิ�งขึa น เช่น ให้บริการนอกสถานที�แก่ลูกคา้ในรูปบริษทัโดยการไปให้บริการถึงที� หรือการ

ให้บริการตามแหล่งชุมชน เช่น ตลาดนดั นิคมอุตสาหกรรม เป็นตน้ รวมถึงทาํการประชาสัมพนัธ์

เพื�อให้ลูกคา้เกิดการรับรู้ถึงการมีการบริการนอกสถานที�ของศูนยบ์ริการ เช่น การประชาสัมพนัธ์

ผา่นทางใบปลิว เป็นตน้ 
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 4. ด้านส่งเสริมการตลาด ศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุควรมีการเพิ�มการโฆษณา

ประชาสัมพนัธ์ผา่นสื�อต่างๆ เช่น SMS วิทยุ   ใบปลิว หรือผ่านทาง Social Network เช่น Line 

Facebook ให้เพิ�มมากยิ�งขึaน หรือแมแ้ต่การเขา้ร่วมประชาสัมพนัธ์กบัทางฝ่ายขาย เพื�อให้ลูกคา้เกิด

การรับรู้ถึงกิจกรรมทางการตลาดต่างๆที�ศูนยบ์ริการจดัขึaน อีกทัaงควรมีการจดัทาํโปรโมชั�นสําหรับ

รถที�หมดการรับประกนัตวัรถแลว้หรือรถที�มีอายุมากกว่า 3 ปีหรือ 100,000 กิโลเมตร เช่น การมี

ส่วนลดค่าแรงค่าอะไหล่ หรือการจดัทาํแพ็คเกจเพื�อยืดระยะเวลารับประกันตวัรถให้แก่ลูกค้า 

เพื�อใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจและยงัคงนาํรถกลบัเขา้มาใชบ้ริการที�ศูนยบ์ริการอยา่งต่อเนื�องแมต้วั

รถจะหมดการรับประกนัไปแลว้ก็ตาม 

 5. ด้านบุคลากร ศูนยบ์ริการมาตรฐานอีซูซุควรมีการเพิ�มประสบการณ์ ความรู้ และ

ความสามารถของช่าง โดยศูนยบ์ริการมาตรฐานควรส่งพนกังานช่างเขา้อบรมกบัสถาบนัฝึกอบรม

ตรีเพชรอีซูซุ รวมถึงส่งพนกังานช่างเขา้ร่วมแข่งขนัทกัษะฝีมือช่างที�ทางสถาบนัฝึกอบรมตรีเพชร

อีซูซุจัดขึa นเป็นประจาํทุกปี ทัa งนีa เพื�อเพิ�มทกัษะ ประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถของ

พนกังานช่างให้มากยิ�งขึaน นอกเหนือจากการเพิ�มประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถของช่าง 

ทางศูนยบ์ริการมาตรฐานอีซูซุควรมีการเนน้ย ํaาใหพ้นกังานทุกส่วนงาน ไม่วา่จะเป็น เจา้หนา้ที�รักษา

ความปลอดภยั ที�ปรึกษางานบริการ เจา้หนา้ที�ลูกคา้สัมพนัธ์ พนกังานช่าง ผูจ้ดัการศูนยบ์ริการหรือ

อื�นๆ ให้ปฏิบติัตามโครงการ "อีซูซุ...ยิaมจากใจ" (Hearty Smile) ซึ� งเป็นโครงการที�เน้นย ํaาให้

พนักงานบริการลูกคา้ดว้ยหัวใจ และความจริงใจที�ชาวอีซูซุทุกคนพร้อมจะมอบให้ลูกคา้ด้วยใจ

บริการอยา่งแทจ้ริง โดยการสร้างความประทบัใจตัaงแต่กา้วแรกจนถึงกา้วสุดทา้ยที�ลูกคา้ที�เขา้มาที�

โชวรู์มและศูนยบ์ริการของอีซูซุ ทัaงในเรื�องของการกล่าวการตอ้นรับและทกัทาย การสนทนาและ

การดูแลเอาใจใส่ บุคลิกภาพของพนกังานทุกคน รวมถึงการส่งลูกคา้เมื�อรับบริการเสร็จ 

 6. ดา้นกระบวนการ ศูนยบ์ริการมาตรฐานอีซูซุควรมีการเพิ�มการแจง้เตือนให้นาํรถเขา้เช็ค

ศูนยบ์ริการมาตรฐานอีซูซุตามระยะทาง โดยศูนยบ์ริการมาตรฐานควรให้พนกังานลูกคา้สัมพนัธ์ทาํ

การโทรแจง้เตือนใหลู้กคา้นาํรถเขา้รับบริการก่อนถึงกาํหนดประมาณ 1 เดือน อยา่งนอ้ย 2 ครัa ง เพื�อ

เป็นการเพิ�มความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า อีกทัaงยงัเป็นการเพิ�มยอดรถเข้ารับบริการอีกด้วย และ

นอกเหนือจากการโทรแจง้เตือนให้ลูกคา้นาํรถเขา้รับบริการ ทางศูนยบ์ริการมาตรฐานอีซูซุควรมี
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การเพิ�มการโทรสอบถามความพึงพอใจหลงัเขา้รับบริการภายใน 3 วนัหลงัจากลูกคา้เขา้รับบริการ 

นอกเหนือจากการแจง้เตือนให้นาํศูนยบ์ริการมาตรฐานอีซูซุรถเขา้เช็คตามระยะทาง เพื�อที�ทางศูนย์

จะไดแ้กไ้ขขอ้ร้องเรียนที�อาจเกิดขึaนไดอ้ยา่งทนัท่วงที พร้อมทัaงทางศูนยบ์ริการควรเน้นย ํaาในเรื�อง

ของการที�มีการตรวจสอบพบปัญหาเกี�ยวกบัผลิตภณัฑแ์ละปัญหาเกี�ยวกบัทางเทคนิคในรถรุ่นต่างๆ

ในแต่ละล็อตการผลิตและทาํการโทรแจง้ให้ลูกคา้นาํรถที�เขา้ข่ายปัญหาดงักล่าวเขา้มาทาํการแกไ้ข

ก่อนเกิดปัญหาขึaนจริง เพื�อใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจ นอกจากนีa เพื�อสร้างความประทบัใจแก่ลูกคา้

ระหว่างรอรับบริการ ทางศูนยบ์ริการควรมีการจดัห้องพกัรับรองลูกคา้ที�สะดวกสบายและมีสิ� ง

อาํนวยความสะดวกที�ครบครัน อาทิเช่น ของวา่งและเครื�องดื�มที�หลากหลาย ให้บริการอินเตอร์เน็ท 

มุมหนังสือ มุมสําหรับเด็ก หรือห้องดูหนัง เป็นตน้ หรือแมก้ระทั�งการจดัรถรับ-ส่งตามจุดต่างๆ

ให้แก่ลูกคา้ระหว่างรอรับบริการ เพื�อเพิ�มความสะดวกสบายและความพึงพอใจแก่ลูกคา้ให้มาก

ยิ�งขึaน 

 7. ด้านสิ�งแวดล้อมทางกายภาพ แม้ว่าด้านสิ� งแวดล้อมทางกายภาพเป็นด้านเดียวที�

ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจมากที�สุดอยูแ่ลว้นัaน แต่ทัaงนีaศูนยบ์ริการมาตรฐานอีซูซุควรมีการเพิ�มการ

ดูแลรักษาความสะอาดในทุกจุดของศูนยบ์ริการใหส้ะอาดเรียบร้อยและสวยงามอยูเ่สมอ รวมถึงการ

จดัเตรียมสิ�งอาํนวยความสะดวกต่างๆใหแ้ก่ลูกคา้ระหวา่งการรอรับรถสาํหรับลูกคา้ที�ประสงคจ์ะรอ

เพื�อความสะดวกสบายของลูกคา้ โดยภายในห้องพกัรับรองลูกคา้จะมีพืaนที�และสื�งอาํนวยความ

สะดวกต่างๆให้บริการลูกคา้ อาทิเช่น พืaนที�พกัผ่อนของลูกคา้ พืaนที�สันทนาการและมุมเด็กเล่น 

เคาน์เตอร์บริการเครื�องดื�ม พืaนที�ทาํงาน จุดบริการอินเตอร์เน็ตหรือฟรี Wi-Fi ห้องภาพยนตห์รือจุด

ชมภาพยนตส่์วนตวั และมุมหนงัสือ เป็นตน้ 
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แบบสอบถาม เลขที� ............. 

                                                          รหสัศูนยบ์ริการ 

..................... 

  

 

  

 แบบสอบถามนีa เป็นส่วนหนึ� งในการทาํวิจยั ของนิสิตปริญญาโท หลกัสูตรเศรษฐศาสตร์

ธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ โดยมีวตัถุประสงค์เพื�อศึกษาเรื�อง ความพึง

พอใจของลูกคา้ที�มีต่อการเขา้รับบริการที�ศูนยบ์ริการมาตรฐานอีซูซุในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล  

ผูว้ิจยัจึงขอความกรุณาจากท่านในการช่วยตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง โดยแบบสอบถาม

ชุดนีa มี 4 ส่วน ประกอบไปดว้ย 

 ส่วนที� k : ขอ้มูลส่วนบุคคล 

 ส่วนที� m : พฤติกรรมการใชบ้ริการของผูน้าํรถเขา้รับบริการ 

 ส่วนที� q : ขอ้มูลความพึงพอใจในการเขา้รับบริการ ดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

 ส่วนที� � : ขอ้เสนอแนะของผูต้อบแบบสอบถามที�มีต่อการใชบ้ริการศูนยบ์ริการรถยนต ์

   

****************** ขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงในความร่วมมือ****************** 

แบบสอบถาม 

เรื�อง ความพงึพอใจของลูกค้าที�มต่ีอการเข้ารับบริการที�ศูนย์บริการมาตรฐานอซูีซุ     

ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 
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ส่วนที� E : ข้อมูลส่วนตวั 

คําชี9แจง : โปรดใส่เครื�องหมาย �ลงใน � หนา้ขอ้ความที�ตรงกบัขอ้มูลของท่านมากที�สุด 

1. เพศ 
� 1. ชาย     � 2. หญิง 

2. อาย ุ
� 1. 18 - 30 ปี     � 2. 31 - 40 ปี 
� 3. 41 - 50 ปี     � 4. 51 - 60 ปี 
� 5. มากกวา่ 60 ปี 

3. ระดบัการศึกษา 
� 1. มธัยมศึกษาตอนตน้ หรือตํ�ากวา่   � 2. มธัยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. 
� 3. อนุปริญญา /ปวส.    � 4. ปริญญาตรี    

 � 5. ปริญญาโท หรือ สูงกวา่ 

4. อาชีพ 
� 1. นิสิต / นกัศึกษา     � 2. ประกอบธุรกิจส่วนตวั 

� 3. พนกังานบริษทัเอกชน    � 4. รับราชการ / รัฐวสิาหกิจ  
� 5. อื�นๆโปรดระบุ..............................................................  

5. รายไดต้่อเดือน 
� 1. ไม่เกิน 10,000 บาท    � 2. 10,001 - 15,000 บาท 
� 3. 15,001 – 30,000 บาท    � 4. 30,001 -45,000 บาท 
� 5. 45,001 – 60,000บาท    � 6. มากกวา่ 60,000 บาท 

ส่วนที� ` : ข้อมูลด้านพฤตกิรรมการใช้บริการของผู้นํารถเข้ารับบริการ 

คําชี9แจง : โปรดทาํเครื�องหมาย �ลงในช่อง�ที�ตรงกบัขอ้มูลตรงกบัความจริงของท่านมากที�สุด                           

เพียงขอ้เดียว 

1. ประเภทของบริการที�ท่านเขา้รับบริการบ่อยที�สุด 
� 1. ตรวจเช็คตามระยะทาง   � 2. ซ่อมแซม/แกไ้ขปัญหารถยนต ์  
� 3. ซ่อมสีและตวัถงัรถ 

2. ช่วงเวลาที�ท่านสะดวกในการนาํรถยนตเ์ขา้มาใชบ้ริการในช่วงเวลาใดมากที�สุด  
� 1. 8.00 - 11.00 น.    � 2. 11.01 - 14.00 น.  
� 3. 14.01 - 17.00 น.  
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3. วนัที�ท่านสะดวกในการนาํรถยนตเ์ขา้มาใชบ้ริการในช่วงวนัใดมากที�สุด 
� 1. วนัจนัทร์ - วนัศุกร์ � 2. วนัเสาร์- วนัอาทิตย ์
� 3. วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ � 4. สะดวกทุกวนั 
 

4. จาํนวนครัa งที�ท่านเขา้มารับบริการที�ศูนยบ์ริการรถยนตแ์ห่งนีa  
� 1. นอ้ยกวา่ 1 ครัa งต่อปี    � 2. 1 ครัa งต่อปี 
� 3. 2 – 3 ครัa งต่อปี    � 4. มากกวา่ 3 ครัa งต่อปี  
  

5. บุคคลที�มีอิทธิพลมากที�สุดต่อการตดัสินใจของท่านในการเลือกใชศู้นยบ์ริการรถยนตแ์ห่งนีa  
� 1. ตวัท่านเอง     � 2. คนในครอบครัว 
� 3. เพื�อน     � 4. อื�นๆโปรดระบุ ...................... 

6. เหตุผลที�สาํคญัที�สุดในการเลือกใชศู้นยบ์ริการรถยนตแ์ห่งนีa 
� 1. ค่าบริการและอะไหล่มีความเหมาะสม   � 2. สะดวกต่อการเดินทาง 

� 3. ช่างมีฝีมือและแกปั้ญหาไดต้รงจุด  � 4. ความมีชื�อเสียงของศูนยบ์ริการ 
� 5. พนกังานใหบ้ริการเป็นกนัเอง   � 6. บริการรวดเร็ว ทนัใจ 
� 7. ซืaอรถจากผูจ้าํหน่ายแห่งนีa    � 8. มีสิ�งอาํนวยความสะดวกบริการขณะ
� 9. อื�นๆโปรดระบุ......................            รอรับบริการ เช่น เครื�องดื�ม,  
               ภาพยนตร์ เป็นตน้  

7. ท่านไดรั้บการขอ้มูลข่าวสารเกี�ยวกบัศูนยบ์ริการรถยนตแ์ห่งนีaจากแหล่งใด 
� 1. ป้ายโฆษณา     � 2. ใบปลิว/โปสเตอร์ 
� 3. การออกประชาสมัพนัธ์ตามที�ต่างๆ  � 4. วทิย/ุโทรทศัน์ 
� 5. เวบ็ไซต ์     � 6. บุคคล เช่น พนกังานขาย 
� 7. อื�นๆโปรดระบุ...................... 
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ส่วนที� 3 : ข้อมูลความพงึพอใจในการเข้ารับบริการ ด้านปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด  

คําชี9แจง : โปรดทาํเครื�องหมาย �ลงในช่อง�ที�ตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากที�สุด 

ปัจจยัทางการตลาด 
ระดบัความพงึพอใจ 

มากที�สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที�สุด 
ด้านผลติภัณฑ์และการบริการ 
1. คุณภาพงานบริการ 

     

2. ความสามารถในการวเิคราะห์ปัญหาที�เกิดขึaนกบัรถ      
3. ความครบถว้นและถูกตอ้งภายในครัa งแรกของการ
บริการที�ไดรั้บ 

     

4. ความพร้อมในดา้นอุปกรณ์และเครื�องมือที�ทนัสมยั      
5. ความพร้อมของอะไหล่      

ด้านราคา 
6. ค่าบริการโดยรวมมีความเหมาะสมกบับริการที�ไดรั้บ 

     

7. การประเมินและแจง้ค่าใชจ่้าย ก่อนการใหบ้ริการ       

ด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย 
8. ที�ตัaงของศูนยบ์ริการอยูใ่นทาํเลที�สะดวกต่อการ
เดินทาง 

     

9. การใหบ้ริการนอกสถานที�      
10. การนดัหมายเขา้รับบริการล่วงหนา้ตามที�ตอ้งการ      

ด้านการส่งเสริมการตลาด    
11. การจดักิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่น ส่วนลดค่า
อะไหล่  ของแถม  

     

12. การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ผา่นสื�อต่างๆ เช่น วทิย ุ
ใบปลิว  

     

13. การใหบ้ริการเสริมโดยไม่มีค่าใชจ่้าย เช่น ลา้งรถฟรี       

ด้านพนักงานผู้ให้บริการ 
14. ความกระตือรือร้นในการใหบ้ริการ 

     

15. กิริยามารยาทและความเป็นมิตร      
16. ความสามารถในการอธิบายขอ้สงสัยของลูกคา้ได้
อยา่งถูกตอ้ง 

     

17. ช่างมีประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถ      
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ส่วนที� 4: ข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถามที�มต่ีอการใช้บริการศูนย์บริการรถยนต์  

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
 

ขอบพระคุณทุกท่านที�ใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบแบบสอบถามครัa งนีa  

หลกัสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 

 

 

ปัจจยัทางการตลาด 
ระดบัความพงึพอใจ 

มากที�สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที�สุด 

ด้านกระบวนการ 
18. การแจง้เตือนใหน้าํรถเขา้เช็คตามระยะทาง 

     

19. ขัaนตอนในการรับบริการมีความสะดวก และรวดเร็ว      
20. รถเสร็จตามเวลาที�นดัหมาย      
21. ความหลากหลายของช่องทางการชาํระค่าบริการ 
เช่น เงินสด บตัเครดิต 

     

22. การโทรสอบถามความพึงพอใจหลงัเขา้รับบริการ      

ด้านสิ�งแวดล้อมทางกายภาพ 
23. ความสะอาด เรียบร้อยของศูนยบ์ริการ 

     

24. สิ�งอาํนวยความสะดวกในหอ้งพกัลูกคา้  เช่น 
เครื�องดื�ม นิตยสาร โทรทศัน์ ฯลฯ 

     


