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บทคัดย่อ
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการและความตัง้ ใจใช้บริการ
ซ้า กรณีศกึ ษา : อู่แต้วการช่าง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1)
เ พื่ อ ศึ ก ษ า
ระดับความพึงพอใจของลูกค้า 2) เพื่อศึกษาความตัง้ ใจในการใช้บริการซ้า โดยเก็บข้อมูลจาก
ลูกค้าผูม้ าใช้บริการ การวิเคราะห์ขอ้ มูลสถิตดิ ว้ ยค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่ งเบน
มาตรฐาน
ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 54.3
ส่ว นใหญ่ มอี ายุ 21-25 คิดเป็ นร้อยละ 35.3 สาหรับการศึกษาส่ ว นใหญ่ มกี ารศึกษาระดับ
ปริญญาตรีคดิ เป็นร้อยละ 46.3 ด้านอาชีพส่วนใหญ่ผตู้ อบแบบสอบถามมีอาชีพรับจ้างทัวไป
่ คิด
เป็นร้อยละ 33.0 ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มรี ายได้ต่ากว่า 15,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 35.0
และความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการ พบว่า ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการส่วนใหญ่โดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.45 (S.D.= 0.71) และผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุพบว่า
ด้านบุค ลากร และด้านกระบวนการ มีผ ลต่ อ ความตัง้ ใจใช้บริการซ้า อู่แต้ว การช่าง จังหวัด
นครศรีธรรมราช อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 ซึง่ ค่าสัมประสิทธิมที ศิ ทางเดียวกันคือ
เป็นบวก
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ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ปจั จุบนั สิง่ อานวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ได้เพิม่ ความสาคัญ และเป็ นส่วนหนึ่งทีก่ าร
ด ารงชีว ิต ง่ า ยขึ้น ทัง้ นี้ ร ถยนต์ ก็ เ ป็ น อีก ป จั จัย หนึ่ ง ที่ก ลายเป็ น สิ่ง ส าคัญ ที่ท าให้ เ กิด ความ
สะดวกสบาย ซึ่งเป็ นจุดเกิดของปจั จัยที่ 5 ซึ่งจะเห็นได้ว่าปจั จุบนั จานวนรถยนต์ในท้องถนนมี
เพิม่ มากขึ้น ธุรกิจการบริการเกี่ยวกับรถยนต์จงึ กลายเป็ นธุรกิจที่มคี วามสาคัญ เพิม่ มากขึ้น
เช่นกัน เนื่องจากรถยนต์มรี าคาสูง ระบบต่าง ๆ ที่ใช้ในรถยนต์ระยะเวลาหนึ่งย่อมเสื่อมสภาพ
ตามการใช้งานจึงจาเป็ นต้อ งมีก ารบารุงรักษาและซ่อ มแซมส่ว นที่เ สื่อ มสภาพลงไป วิธ ีการ
บารุงรักษารถยนต์ทด่ี แี ละมีประสิทธิภาพสูงสุดคือยึดแนวทางปฏิบตั เิ กีย่ วกับรถยนต์ โดยใช้ค่มู อื
ประจารถยนต์เป็ นหลักเกณฑ์ในการปฏิบตั อิ ยู่ในภาพทีพ่ ร้อมใช้งานอยู่เสมอ การขยายตัวของ
สถานบริการซ่อมบารุงจึงมีการเพิม่ ขึน้ ตามจานวนรถยนต์ทเ่ี พิม่ ขึน้ เช่นกัน ในการดาเนินธุรกิจที่
ผู้ประกอบการย่อมหวังให้เกิดลูกค้ากลับมาซื้อหรือใช้บริการ และรักษากลุ่มลูกค้าให้ยงั คงอยู่
ต่อ ไป รวมทัง้ มีค วามจงรักภัก ดีต่ อสินค้าหรือ บริการ มีค วามต้อ งการให้ลูกค้ากลับมาใช้/ซื้อ
บริการเพิม่ เติมจนกลายเป็ นความต่อเนื่อง โดยการตัดสินใจซือ้ ซ้าหรือใช้บริการซ้าจะขึน้ อยู่กั บ
ความพึงพอใจของลูกค้าทีไ่ ด้รบั ผลประโยชน์ (Li & Hong, 2013)
เมื่อรถยนต์เกิดการเสียหายหรือต้องทาการซ่อมระหว่างการใช้งานจะต้องมีเจ้าหน้าที่
หรือผู้ดูแลซ่อมแซมเพื่อให้รถยนต์สามารถใช้งานได้ตามปกติ ได้แก่ ศูนย์บริการซ่อมรถยนต์
ยีห่ ้อต่าง ๆ ซึ่งจะเป็ นผู้รบั ผิดชอบในช่วงระยะแรกหลังการขายให้กบั ผู้ซ้อื โดยจะเป็ นไปตาม
เงือ่ นไขของระยะเวลาหรือระยะการใช้งานกับการรับประกันทีเ่ หมาะสมและหลังทีร่ ถยนต์ทุกคัน
ทีถ่ ูกใช้งานไปเป็นระยะเวลาทีม่ ากพอสมควรแล้ว ผูใ้ ช้บริการหรือผูเ้ ป็ นเจ้าของรถยนต์ส่วนใหญ่
มัก จะไม่นารถยนต์ต ัว เองเข้า ไปใช้ง านที่ศูน ย์บริการรถยนต์ท่ตี นซื้อ มาอีก สาเหตุ ส่ ว นใหญ่
เนื่ อ งจากรถยนต์ เ หล่ า นั น้ เก่ า หรือ มีอ ายุ ก ารใช้ง านมากเกิน ความจ าเป็ น ที่จ ะต้ อ งน าเข้า
ศูนย์บริก ารแล้ว อีก ทัง้ ศูนย์บริก ารรถยนต์ส่ ว นมากมีอ ัตราค่ าอะไหล่ และค่ าบริการที่สูงมาก
ดังนัน้ ผู้ท่ใี ช้รถยนต์มาเป็ นเวลานานจึงมองหาทางเลือกซึ่งก็คอื การใช้บริการองอู่ซ่อมรถยนต์
เพราะมีทงั ้ อะไหล่ ของเทียมและอะไหล่ ของมือ สองจากต่ างประเทศให้เ ปลี่ย น การเสียหาย
บางอย่างอู่ซ่อมรถยนต์สามารถซ่อมได้โดยทีไ่ ม่ตอ้ งเปลีย่ นอะไหล่ยกทัง้ ระบบ อู่ซ่อมรถสามารถ
ซ่อ มเฉพาะจุดที่เ สียหายได้ ระยะเวลาการซ่อ มไม่นานเหมือ นศูนย์บริการ ไม่ต้อ งรอการสัง่
อะไหล่เนื่องจากสามารถหาซือ้ ได้จากร้านอะไหล่ท่มี มี ากมาย หรือกระทังการซ่
่
อมนอเวลา เช่น
ในช่วงเวลากลางคืนถึงตอนดึก
จากสถานการณ์ ก ารซื้อ รถยนต์ ใ นจัง หวัด นครศรีธ รรมราช ในช่ ว งระยะเวลา 5 ปี
ย้อ นหลัง จะสังเกตเห็น ได้ว่ าการซื้อ รถมีจานวนเพิ่ มขึ้น เมื่อ พิจ ารณาจากสถิติจ านวนรถจด
ทะเบียนใหม่ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ละกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกในปี พ.ศ. 2564
สานักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ดังข้อมูลในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 สถิตจิ านวนรถจดทะเบียนใหม่
ปี พ.ศ.
2564 (มกราคม-ตุลาคม)
2563
2562
2561
2560
ทีม่ า : สานักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช (2564)

จานวนรถ (คัน)
37,283
41,417
50,593
48,979
51,118

อู่แต้วเป็ นอู่ซ่อมรถทีใ่ ห้บริการบริการ และให้ความสาคัญกับลูกค้าทีม่ าใช้บริการ ดังนัน้
การตัดสินใจกลับมาบริโภคซ้าจึงเป็ นการสะท้อนความพึงพอใจต่อสินค้าหรือบริการขององค์กร
เพื่อ ให้แ น่ ใ จว่าผลิต ภัณ ฑ์ท่ขี ายให้ไปตอบสนองต่ อ ความต้อ งการจริงตามที่ได้ประกาศหรือ
โฆษณาไว้ ถ้าหากไม่จริงดังที่โฆษณาไว้แล้วพฤติกรรมหลังการซื้อของผูบ้ ริโภคจะเปลี่ยนเป็ น
ไปในทิศทางลบ ทาให้เกิดทัศนคติใหม่ในแง่ลบ การตอบสนองครัง้ ต่อไปก็จะเป็ นประสบการณ์ท่ี
ใช้ต ัด สินใจในการซื้อ ได้โ ดยเร็ว ฝ่ายการตลาดจาต้อ งใช้ค วามพยายามในการสร้างคุ ณ ภาพ
ภาพพจน์ของผลิตภัณฑ์ ด้วยการโฆษณาและการส่งเสริมการขายต่าง ๆ รวมถึงคุณสมบัตทิ ต่ี รง
กับสิง่ ทีผ่ ใู้ ช้บริการคาดหวังไว้ดว้ ย (Kim, et al 2012) จนเป็นกลยุทธ์การตลาดทีม่ กี ารบริโภคซ้า
ประกอบด้วย ความน่ าเชื่อถือ ของตัวสินค้า คุณภาพของสินค้า รวมถึงความน่ าเชื่อถือของผู้
ให้บริการ
จากสภาพปญั หาดังกล่าว ทาให้ผู้วจิ ยั สนใจศึกษาความสัพพันธ์ระหว่างความพึงพอใจ
ของผู้ใ ช้บ ริก ารและความตัง้ ใจใช้บริการซ้า ซึ่งการศึกษาครัง้ นี้ ส ามารถนาผลการศึก ษามา
ประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการให้บริการลูกค้าและเป็ นแนวทางในการปรับปรุงเพื่อให้
ลูกค้ากลับมาใช้ซ้าให้มปี ระสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของผูม้ าใช้บริการได้มากขึน้

วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของลูกค้าในการเลือกใช้บริการอู่ซ่อมรถ อู่แต้วการ
ช่าง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
2. เพื่อศึกษาความตัง้ ใจในการใช้บริการซ้าของอู่แต้วการช่าง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ขอบเขตของการวิ จยั
ประชากร กลุ่มตัวอย่าง
สาหรับประชากรทีใ่ ช้ในการสอบถามครัง้ นี้คอื ลูกค้าผูท้ ม่ี าใช้บริการอู่แต้วการช่าง

เทคนิ คการสุ่มตัวอย่าง
ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดการการสุ่มตัวอย่างโดยการใช้สูตรของ Taro Yamane (1967) และได้
กลุ่มตัวอย่างจานวน 300 คน โดยได้ทาสอบถามลูกค้าผูท้ ม่ี าใช้บริการอู่แต้วการช่ าง เป็ นการสุ่ม
ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง

แนวคิ ด ทฤษฎีและงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
สาหรับงานวิจยั ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและความตัง้ ใจใช้
บริการซ้ากรณีศกึ ษา : อู่แต้วการช่าง จังหวัดนครศรีธรรมราช ผูว้ จิ ยั ใช้แนวคิดและทฤษฎีความ
พึงพอใจและส่วนประสมการตลาดบริการ รายละเอียดต่อไปนี้
พิมพ์พศิ า กัลยาณจารี ( 2558, น. 24-25 ) ได้ให้แนวคิดความพึงพอใจเป็ นความรูส้ กึ
ภายในจิตใจของมนุ ษย์ทม่ี คี วามแตกต่างกันขึน้ อยู่กบั แต่ละบุคคลว่าจะมีความคาดหวังกับสิง่ ใด
สิง่ นัน้ อย่างไร แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจเป็ นแนวคิดในด้านปจั จัยต่างๆของความพึงพอใจ
ความสาคัญของความพึงพอใจว่า ความสาคัญของความพึงพอใจเป็ นปจั จัยสาคัญประการหนึ่งที่
จะทาให้ความพึงพอใจนัน้ สาเร็จ เป็ นความพึงพอใจต่อผูท้ ป่ี ฏิบตั งิ านหรือผูท้ ม่ี าใช้บริการให้เกิด
ความพึงพอใจและระดับความรูส้ กึ พึงพอใจของผู้ท่มี าใช้บริ การของแต่ละบุคคล ปจั จัยที่ทาให้
เกิดความพึงพอใจก็เป็ นปจั จัยสาคัญทีจ่ ะช่วยให้ความพึงพอใจเกิดขึน้ ได้อย่างสาเร็จ ธิปไตย ไช
ยองการ ( 2562 , น. 25 ) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็ นความรูส้ กึ ทีม่ คี วามสุข หรือ ความพึงพอใจ
จะเกิดจากความคิดเห็นในลักษณะทางบวกเมือ่ ได้รบั การตอบสนองความต้องการหรือได้รบั สิง่ ที่
ตอบแทนอย่างพึงพอใจ จะทาให้บุคคลนัน้ รูส้ กึ สบายใจ ความพึงพอใจของแต่ละบุคคลจะมีความ
แตกต่างกันไป เพราะบุคคลนัน้ ๆ มีพฤติกรรมทีต่ ่างกันและความต้องการทีต่ ่างกัน ซึง่ จะเห็ นได้
ว่าความพึงพอใจนัน้ เป็นเรือ่ งของทัศนคติโดยตรงและจะมีองค์ประกอบทีส่ าคัญต่างๆเช่นความรู้
และความเข้าใจ หรือจะเป็ นความรูส้ กึ ที่เกิดขึน้ กับบุคคลนัน้ ความพึงพอใจเป็ นทัศนคติท่เี ป็ น
นามธรรม จะไม่ส ามารถมองเห็นเป็ นรูปร่างได้ ความพึงพอใจเป็ นความรู้ส ึกด้านต่างๆเช่ น
ความชอบ ความสบายใจ เป็ นความรูส้ กึ ที่พอใจต่อสิง่ ที่ทาให้เกิดความชอบความสบายใจและ
เป็ นความรูส้ กึ ทีบ่ รรลุถงึ เป้าหมายหรือความต้องการของตนเอง
Kotler Philip (2012) ได้ให้แนวคิดส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ของการ
บริการไว้ 7 อย่างหรือ 7'Ps ในการกาหนดกลยุทธ์การตลาด เพื่อตอบสนองกลุ่มเป้าหมาย คือ
ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) สถานทีห่ รือช่องทางการจัดจาหน่ ายผลิตภัณฑ์ (Place) การ
ส่งเสริมการตลาด (Promotion) บุคคล (People) กระบวนการ (Process) และลักษณะทาง
กายภาพ (Physical Evidence) เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
ดังนี้
1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)เป็ นสิง่ ทีต่ อบสนองความต้องการหรือช่วยแก้ไขปญั หาของ
ลู ก ค้ า เป็ น สิ่ง ที่ผู้ ข ายต้ อ งมอบให้ แ ก่ ลู ก ค้ า ซึ่ง ลู ก ค้า จะได้ร ับ ผลประโยชน์ แ ละคุ ณ ค่ า ของ
ผลิต ภัณ ฑ์นัน้ ๆ โดยทัว่ ไปแล้ว ผลิต ภัณฑ์แ บ่ ง เป็ น 2 ลัก ษณะ คือ ผลิต ภัณ ฑ์ท่จี บั ต้อ งได้

(Tangible Products) เช่น อุปกรณ์ออกกาลังกายอาหารเสริมเวย์โปรตีน และผลิตภัณฑ์ทจ่ี บั
ต้องไม่ได้ (Intangible Products) เช่น บริการให้คาแนะนาการออกกาลังกาย การจัดทาตาราง
ควบคุมอาหารคลาสออกกาลังกายต่างๆ เป็นต้น
2. ด้านราคา (Price)เป็ นคุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงินที่ลูกค้าจะเปรียบเทียบระหว่าง
คุณค่าของผลิตภัณฑ์และบริการกับคุณค่าทีล่ กู ค้าได้รบั ถ้าคุณค่าทีไ่ ด้รบั นัน้ สูงกว่าราคา ลูกค้าก็
จะตัดสินใจซื้อ ดังนัน้ การกาหนดราคาค่าบริการนัน้ ควรมีความเหมาะสมกับระดับของการ
บริการ กลุ่มเป้าหมายสามารถยอมรับได้เช่น อัตราค่าสมาชิกฟิ ตเนส อัตราค่าจ้างเทรนเนอร์
ราคาอาหารเสริม อัตราค่าบริการทีจ่ อดรถ เป็นต้น
3. ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย (Place)เป็ นสถานที่หรือช่องทางในการนาเสนอการ
บริการให้แก่ลูกค้า เพื่อให้การบริการนัน้ เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ลูกค้าสามารถรับรูไ้ ด้ว่าเมื่อ
ต้องการการบริการจะสามารถรับบริการได้ท่ไี หนบ้าง โดยจะให้ความสาคัญกับด้านทาเลที่ตงั ้
(Location) และช่องทางในการนาเสนอบริการ (Channels) เช่น ฟิตเนสเซ็นเตอร์มหี ลายสาขา
ให้เลือกใช้บริการได้ ทาเลทีต่ งั ้ ทีล่ กู ค้าเดินทางสะดวก เป็นต้น
4. ด้านการส่ งเสริมการตลาด (Promotions)เป็ นเครื่อ งมือ หนึ่งที่มคี วามสาคัญในการ
สื่อสารกับลูกค้า โดยมีวตั ถุประสงค์ในการแจ้งข่าวสารหรือชักจูงให้เกิดทัศนคติและพฤติกรรม
ความต้ อ งการในการซื้อ สิน ค้ า และบริก าร เช่ น การประชาสัม พัน ธ์ โ ปรโมชัน่ ต่ า งๆ ฟรี
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า สมัครสมาชิกเป็ นคู่ได้รบั ส่วนลดเพิม่ เติม แจกกระเป๋าสาหรับใส่อุปกรณ์
ออกกาลังกาย เป็นต้น
5. ด้านบุคลากร (People)คือ ผู้ให้บริการหรือพนักงาน จะต้องมีความรูค้ วามสามารถ
และมีความน่าเชื่อถือในการให้บริการแก่ลกู ค้า ซึง่ ต้องอาศัยการคัดเลือก การฝึกอบรม การจูงใจ
เพื่อให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้าได้แตกต่างเหนือคู่แข่งขันและมีความสามารถใน
การแก้ไขปญั หาได้ เช่น มีอธั ยาศัยดี ยิม้ แย้มแจ่มใส เทรนเนอร์มคี วามรูค้ วามเชีย่ วชาญ เป็ นต้น
6. ด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence)คือ สิง่ ทีล่ ูกค้า
สามารถสัมผัสได้จากการเลือกใช้สนิ ค้าหรือบริการ โดยจะต้องพยายามสร้างคุณภาพโดยรวม
ทัง้ ทางด้า ยกายภาพและรูป แบบการให้บ ริก าร เพื่อ สร้า งคุ ณ ค่ า ให้กับ ลู ก ค้า ไม่ ว่ า จะเป็ น
บรรยากาศภายในฟิ ตเนสมีการตกแต่งสวยงาม ห้องน้ าและห้องแต่งตัวสะอาด อุปกรณ์ออก
กาลังกายจัดเรียงอย่างเป็นระเบียบ เป็นต้น
7. ด้านกระบวนการ (Process)เป็ นขัน้ ตอนที่เกี่ยวข้องกับการจัดจาหน่ ายสินค้าและ
บริการให้กบั ลูกค้า ซึ่งจะต้องมีถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและทาให้ผู้ใช้บริการเกิดความ
ประทับใจ เช่น พนักงานให้บริการรวดเร็ว มีการเช็คอินอย่างรวดเร็ว ทีม่ กี ารแจ้งข้อมูลข่าวสาร
และโปรโมชันอย่
่ างสม่าเสมอ เป็นต้น

สมมติ ฐานของการวิ จยั
ความพึงพอใจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการมีผ ลต่อความตัง้ ใจใช้บริการซ้า ของอู่แต้ว
การช่าง จังหวัดนครศรีธรรมราช
H1 ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการด้านผลิตภัณฑ์มผี ลต่อความตัง้ ใจใช้บริการซ้า
H2 ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการด้านราคามีผลต่อความตัง้ ใจใช้บริการซ้า
H3 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้านช่อ งทางการจัดจาหน่ ายมีผ ลต่ อความตัง้ ใจใช้
บริการซ้า
H4 ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการด้านการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อความตัง้ ใจใช้บริการ
ซ้า
H5 ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการด้านบุคลากรมีผลต่อความตัง้ ใจใช้บริการซ้า
H6 ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการด้านลักษณะทางกายภาพให้บริการมีผลต่อความตัง้ ใจ
ใช้บริการซ้า
H7 ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการด้านกระบวนการภาพมีผลต่อความตัง้ ใจใช้บริการซ้า

กรอบแนวคิ ดในการวิ จยั
ตัวแปรอิสระ

ความพึงพอใจ
1. ด้านผลิตภัณฑ์
2. ด้านราคา
3. ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด
5. ด้านบุคลากร
6. ด้านลักษณะทางกายภาพ
7.ด้านกระบวนการให้บริการ
7.

ตัวแปรตาม

ความตั้งใจใช้บริ การซ้ า

เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
เครื่อ งมือ ที่ใ ช้ใ นการเก็บ รวบรวมข้อ มูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaire)
ซึ่ง
ประกอบด้วยการใช้คาถามแบบปลายปิ ด (Close-end question) และคาถามแบบปลายเปิ ด
(Open-end question) ประกอบด้วย 4 ส่วนดังนี้

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลเบือ้ งต้นของผูต้ อบแบบสอบถาม เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้
ส่ ว นที่ 2 แบบสอบถามความพึง พอใจของผู้ใ ช้บ ริก าร ได้แ ก่ ความพึง พอใจด้า น
ผลิตภัณฑ์ ความพึงพอใจด้านราคา ความพึงพอใจด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย ความพึงพอใจ
ด้านการส่งเสริมการตลาด ความพึงพอใจด้านบุคลากร ความพึงพอใจด้านลักษณะทางกายภาพ
และความพึงพอใจด้านกระบวนการให้บริการ ลักษณะแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่ า
(Rating Scale) ของ Likert. (1967).
โดยผูต้ อบแบบสอบถามตอบความพึงพอใจ 5 ระดับ
ดังนี้
5 หมายถึง พอใจมากทีส่ ุด
4 หมายถึง พอใจมาก
3 หมายถึง พอใจปานกลาง
2 หมายถึง พอใจน้อย
1 หมายถึง ไม่พอใจเลย
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามความตัง้ ใจใช้บริการซ้า จานวน 3 ข้อ คาถามเป็ นมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating scale) ของ Likert. (1967). 5 ระดับ ได้แก่
5 หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิง่
4 หมายถึง เห็นด้วย
3 หมายถึง เห็นด้วยเฉยๆ
2 หมายถึง ไม่เห็นด้วย
1 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ผูว้ จิ ยั ได้ตรวจแบบสอบถาม ดังนี้ 1) ความเชื่อถือได้ของแบบสอบถาม โดยทดสอบกับ
กลุ่มเป้าหมายทีม่ าใช้บริการ จานวน 30 คน ค่าสัมประสิทธิ ์แอลฟาครอนบัดอยู่ระหว่าง 0.88 –
0.99

การวิ เคราะห์ข้อมูล
สถิตเิ ชิงพรรณนา สาหรับข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้การ
แจกแจงความถี่และร้อยละ ส่วนความพึงพอใจ และความตัง้ ใจใช้บริการซ้า วิเคราะห์ขอ้ มูลโดย
ใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุ (Multiple
Regression) เพื่อทดสอบความพึงพอใจของนักเรียนที่มผี ลต่อความตัง้ ใจใช้บริการซ้า ด้วย
โปรแกรมสาเร็จรูป Pallant, J. (2007).

ผลการวิ จยั
ผลการศึกษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 54.3 ส่วน
ใหญ่มอี ายุ 21-25 คิดเป็ นร้อยละ 35.3 สาหรับการศึกษาส่วนใหญ่มกี ารศึกษาระดับปริญญาตรี
คิดเป็นร้อยละ 46.3 ด้านอาชีพส่วนใหญ่ผตู้ อบแบบสอบถามมีอาชีพรับจ้างทัวไป
่ คิดเป็ นร้อยละ
33.0 ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มรี ายได้ต่ากว่า 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.0
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของลูกค้า
ในการเลือกใช้บริการ โดยภาพรวม
ความพึงพอใจของ
ลูกค้า
ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา
ด้านช่องทางการจัด
จาหน่าย
ด้านส่งเสริมการตลาด
ด้านบุคลากร
ด้านลักษณะทางกายภาพ
ด้านกระบวนการ
รวม

X

(S.D.)

ระดับความพึง
พอใจ

4.35
4.25
4.28

0.72
0.76
0.78

มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด

4.35
4.46
4.39
4.65
4.39

0.73
0.66
0.83
0.50
0.71

มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มากที่สดุ

จากตาราง 1 พบว่า ความพึงพอใจของลูกค้าในการเลือกใช้บริการ ซึง่ ภาพรวมทุกด้าน
อยู่ใ นระดับพอใจมากที่สุ ดโดยมีค่ าเฉลี่ย 4.39 และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน จะพบว่า ด้าน
กระบวนการนัน้ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือค่าเฉลีย่ 4.65 และรองลงมา ด้านบุคลากร มีค่าเฉลีย่ 4.46
ด้านลักษณะทางกายภาพ มีค่าเฉลีย่ 4.39 ด้านผลิตภัณฑ์มคี ่าเฉลีย่ 4.35 ด้านส่งเสริมการตลาด
มีค่าเฉลี่ย 4.35 ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย มีค่าเฉลี่ย 4.28 และส่วนด้านราคา มีค่าเฉลี่ยต่ า
ทีส่ ุด คือค่าเฉลีย่ 4.25

ตาราง 2 การวิเคราะห์ถดถอยพหุของความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการทีม่ ผี ลต่อความตัง้ ใจใช้
บริการซ้า
ตัวแปรต้น
B
SE
Beta
t
Sig
ค่าคงที่
0.058 0.265
1.918 0.056
ด้านผลิตภัณฑ์
0.121 0.056 0.133 2.158 0.032
ด้านราคา
-0.074 0.046 -0.092 -1.620 0.106
ด้านการจัดจาหน่าย
0.124 0.049 0.150 2.509 0.013
ด้านการส่งเสริมการตลาด
0.069 0.066 0.075 1.050 0.294
ด้านบุคลากร
0.317 0.061 0.312 5.176 0.000*
ด้านลักษณะทางกายภาพ
0.081 0.056 0.087 1.439 0.151
ด้านกระบวนการ
0.231 0.073 0.183 3.173 0.002*
= 0.473 SEE = 0.408 F = 39.276 Sig = 0.000*
*มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
จากตาราง 2 ความพึงพอใจสามารถอธิบายความตัง้ ใจใช้บริการซ้าของลูกค้าได้รอ้ ยละ
47.30 ( = 0.473) โดยค่า F=39.276 หรือความพึงพอใจทีม่ ผี ลต่อ ความตัง้ ใจใช้บริการซ้า
ของลูกค้าอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 เมื่อพิจารณาน้ าหนักตัวแปรต้นทีม่ ผี ลต่อ ความ
ตัง้ ใจใช้บริการซ้าของลูกค้า พบว่าความพึงพอใจด้านบุคลากรมีน้ าหนักสูงทีส่ ุด (Beta=0.317)
รองลงมาด้านกระบวนการ (Beta=0.231) ด้านบุคคล (Beta=0.181) ซึง่ ค่าสัมประสิทธิ ์มีทศิ ทาง
เดียวกันคือเป็นทางบวก
โดยสามารถเขียนสมการถดถอยได้ดงั นี้
Y
= 0.058 + 0.317 ด้านบุคลากรรวม + 0.231 ด้านกระบวนการรวม
จากสมการอธิบายได้ว่าความพึงพอใจมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ ความตัง้ ใจใช้บริการ
ซ้าของลูกค้า หากความพึงพอใจด้านบุคลากรเพิม่ ขึน้ 1 หน่ วย จะทาให้ความตัง้ ใจใช้บริการซ้า
เพิม่ ขึน้ 0.317 หน่ วย หากความพึงพอใจด้านกระบวนการรวมเพิม่ ขึ้น 1 หน่ วย จะทาให้ความ
ตัง้ ใจใช้บริการซ้าเพิม่ ขึน้ 0.231 หน่วย ซึง่ ค่าสัมประสิทธิ ์มีทศิ ทางเดียวกันคือเป็ นทางบวก

อภิ ปรายผลการวิ จยั
ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 54.3
ส่ว นใหญ่ มอี ายุ 21-25 คิดเป็ นร้อยละ 35.3 สาหรับการศึกษาส่ ว นใหญ่ มกี ารศึกษาระดับ
ปริญญาตรีคดิ เป็นร้อยละ 46.3 ด้านอาชีพส่วนใหญ่ผตู้ อบแบบสอบถามมีอาชีพรับจ้างทัวไป
่ คิด
เป็นร้อยละ 33.0 ผูต้ อ[แบบสอบถามส่วนใหญ่มรี ายได้ต่ ากว่า 15,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 35.0
และความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการ พบว่า ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการส่วนใหญ่โดยภาพ
รวมอยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด มีค่าเฉลีย่ 4.45 (S.D.= 0.71)
จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและความตัง้ ใจใช้
บริการซ้า พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั พงค์ศกั ดิ ์ ดายศ
(2554) ได้ทาการศึกษาทัศนคติดา้ นส่วนประสมการตลาดบริการทีม่ ผี ลต่อพฤติกรรมการใช้และ
ความพึง พอใจโดยรวมของผู้ใ ช้บ ริก ารศู น ย์บ ริก ารรถยนต์เ มอร์เ ซเดสเบนซ์ บริษัท ทีทีซี
มอเตอร์ จากัด ผลการวิจยั พบว่า ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโดยรวม พบว่า ผู้ใช้บริการมี
ความพึงพอใจมาก เมื่อ พิจารณาแต่ ล ะข้อ ความพึงพอใจโดยรวมต่ อ ศูนย์บริการ มากที่สุ ด
ค่าเฉลีย่ คือ 4.03 รองลงมาคือ ความพึงพอใจต่ออะไหล่ทซ่ี อ้ื และบริการทีไ่ ด้รบั จากศูนย์บริการ
มีค่าเฉลี่ย 3.82 และการซื้ออะไหล่และบริการที่ศูนย์บริการมีความคุ้มค่ากับราคา มีค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 3.80
ผลการวิเคราะห์การถดถอยของความพึงพอใจมีผลต่อ ความตัง้ ใจใช้บริการซ้าของลูกค้า
พบว่า ความพึง พอใจมีผ ลต่ อ ความตัง้ ใจใช้บริการซ้าของลูก ค้า คือ ด้านบุค ลากร และด้า น
กระบวนการ ที่ส่งผลต่อ ความตัง้ ใจใช้บริการซ้าของลูกค้า โดย ด้านบุคลากร มีความสาคัญต่อ
ธุรกิจในการสร้างภาพพจน์ และชื่อเสียงให้กบั ธุรกิจ ลูกค้ายินดีท่พี นักงานบริการมีความนอบ
น้อมและสุภาพในการติดต่อกับลูกค้า พนักงานควรสร้างความมันใจให้
่
กบั ลูกค้า มีการดูแลเอาใส่
ใจลูกค้าเป็ นอย่างดี มีความเชี่ยวชาญในการซ่อมบารุง หากลูกค้าเกิดความสนใจในการบริการ
จะทาให้ภาพพจน์ขององค์กรเสียไปและลูกค้าจะมองข้ามผลประโยชน์ต่างๆ ที่องค์กรเสนอให้
แม้ว่าผลประ โยชน์นัน้ จะดีเพียงใดก็ตาม ได้สอดคล้องกับ สุธ ี ทองขาว (2562) ได้ทาการวิจยั
เรือ่ ง ส่วนประสมทางการตลาดบริการทีส่ ่งผลต่อความตัง้ ใจในการใช้บริการธุรกิจทาสะอาด ของ
ผูพ้ กั อาศัยในคอนโดมีเนียมเมืองพัทยา ผลการศึกษาพบว่า ปจั จัยด้านบุคลากร มีอทิ ธิพลในเชิง
บวกต่อความตัง้ ใจในการใช้บริการ ธุรกิจทาความสะอาดของผู้พกั อาศัยในคอนโดมีเนียม เมือง
พัทยามากที่สุด แสดงว่าพนักงานมี มารยาทและใส่ใจในการให้บริการ และทุกครัง้ ทีป่ ฏิบตั งิ าน
ต้องมีความระมัดระวังทรัพย์สนิ ของผูใ้ ช้บริการ มีความซื่อสัตย์ และกรณีมปี ญั หาสามารถแก้ไข
ปญั หาเฉพาะหน้าได้อย่างทันที กรรณิกา พุ่มแหยม (2557) กล่าวว่า ด้านบุคลากร People เป็ น
ปจั จัยที่มคี วามสาคัญ เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจหรือองค์กรให้ไปในทิศทางที่ได้วางแผนไว้ บทบาท
ของด้านบุคคลมีค วามสาคัญ ในการปฏิสมั พันธ์และสร้างมิต รไมตรีต่ อลูกค้า ทาให้ลูกค้าเกิด

ความพึงพอใจ เป็ นพนักงานผูใ้ ห้บริการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า สามารถตอบสนองสิง่ ที่
ลูก ค้าต้อ งการและสร้างความเชื่อ ถือ ให้ลูกค้าพึงพอใจ โดยมีการฝึ กอบรมหรือ มีการพัฒนา
ความรูแ้ ละปลูกฝงั การบริการที่ดใี ห้กบั พนักงาน เพื่อพนักงานจะได้นาความรู้และการพัฒนา
ตัว เองไปสร้า งความพึง พอใจให้ลูก ค้า ประทับ ใจ และด้า นกระบวนการ ด้า นกระบวนการ
ให้บริการ ใส่ใจทุกรายละเอียดตัง้ แต่เรื่องเล็กๆน้ อยๆ ทัง้ การตรวจสอบและควบคุมมาตรฐาน
ระยะเวลาในการซ่อมบารุง และการส่งมอบงานที่ตรงเวลา ซึ่งจะทาให้ระบบการทางานเป็ นไป
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขัน้ ทาให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้
อย่างรวดเร็ว และทันถ้ว นที ซึ่งได้ส อดคล้อ งกับ อิ๊อิ๊ ปิ ว และ สุ นิดา พิรยิ ะภาดา (2562) ผล
การศึกษาพบว่า ส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา ด้านกระบวนการ และด้านกายภาพ มี
ความสัมพันธ์เ ชิงบวกกับความตัง้ ใจซื้อของลูกค้า นักการตลาดออนไลน์ ค วรให้บริการตาม
กระบวนการแก่ลกู ค้าอย่างรวดเร็วและง่ายดาย นักการตลาดควรส่งเสริมกระบวนการสังซื
่ อ้ ของ
ตน เช่น ลูกค้าค้นหาเว็บไซต์สาหรับสินค้าที่ต้องการได้ง่าย สามารถเปรียบเทียบคุณลักษณะ
ต่างๆ ได้ง่าย และเลือกได้ง่ายและจัดลาดับได้ง่าย นอกจากนี้ ผู้ค้าปลีกออนไลน์ควรให้บริการ
จัดส่งทีร่ วดเร็วและทันเวลา ระบบการชาระเงินทีส่ ะดวก และตอบสนองต่อข้อซักถามของลูกค้า
ได้อย่างรวดเร็ว เหมราช มหาลือ (2561) กล่าวว่า ด้านกระบวนการ Process เป็ นกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงานในด้านบริการ เพื่อส่งมอบการบริการอย่างถูกต้องให้กบั ลูกค้า มี
ขัน้ ตอนในการดาเนินงานอย่างถูกต้อง เพื่อสร้างความประทับใจรวมไปถึงความพึงพอใจให้กบั
ลูกค้าซึง่ แต่ละธุรกิจก็จะมีขบวนการแตกต่างกันไปขึน้ อยู่กบั แต่ละรูปแบบและวิธกี ารดาเนินงาน
ของธุรกิจหรือองค์กร จึงทาให้ขบวนการเป็ นประเด็นที่สาคัญสาหรับธุรกิจทีเ่ ป็ นด้านให้บริการ
ดังนัน้ ผลของการวิจยั สรุปได้ว่าความพึงพอใจที่มผี ลต่ อ ความตัง้ ใจใช้บริการซ้า ของ
ลูกค้า นัน้ คือ ด้านบุคลากร และด้านกระบวนการ ซึง่ ลูกค้าทีเ่ ข้ามาใช้บริการจะให้ความสาคัญ
กับทัง้ 2 ด้านนี้อยู่อย่างมาก เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในการมาใช้บริการ เพิม่
ประสิทธิภาพในการทางานของพนักงาน รวมทัง้ ความชานาญในการทางานของพนักงาน การ
พูดจาสุภาพเรียบร้อย ดูแลใส่ใจลูกค้าที่มาใช้บริการ ให้ความรู้และตอบคาถามลูกค้าได้อย่าง
ชัดเจน ธุรกิจหรือองค์กรจะต้องมีการอบรมและพัฒนาพนักงานอยู่อย่างสม่าเสมอ เพื่อให้ลูกค้า
ที่มาใช้บริการเกิดความพึงพอใจและกลับมาใช้บริการซ้าอีก และด้านกระบวนการที่ลู กค้าให้
ความสาคัญอีกด้านหนึ่ง องค์กรจะต้องมีระเบียบแผนการทางานทีร่ วดเร็วและตอตรงเวลา เพื่อ
ทาให้ลูกค้าที่มาใช้บริก ารเกิดความประทับใจ กระบวนการบริการ มักจะเป็ นสิ่งที่ธุรกิจหรือ
องค์ก รจะต้อ งวางแผนเป็ นอย่า งดี และได้ม าตรฐานสามารถตรวจสอบได้ มีการบริก ารที่ดี

รวดเร็ว ตรงต่อเวลา และครบวงจร เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจ และมีความตัง้ ใจทีจ่ ะกลับมาใช้บริการ
ซ้าอีกเมือ่ เกิดปญั หาเกีย่ วกับรถยนต์
ข้อเสนอแนะ
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการและความตัง้ ใจใช้บริการ
ซ้า นัน้ ธุรกิจหรือองค์กรจะต้องสร้างงานบริการทีท่ าให้ลูกค้าทีม่ าใช้บริการเกิดความประทับ อยู่
สม่ าเสมอ การดาเนินงานเป็ นสิง่ ที่สาคัญกับงานบริการ ธุรกิจหรือองค์ควรคานึงถึงความพึง
พอใจของลูกค้าเป็ นหลักสาคัญเพื่อให้เกิดการกลับมาใช้ซ้าของลูกค้าทีม่ าใช้บริการ ส่วนประสม
ทางการตลาดก็เ ป็ นสิง่ ที่ผู้ประกอบการต้อ งค านึงทุกด้าน ทัง้ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจัดจาหน่ าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านลักษณะทางกายภาพ
และด้านกระบวนการให้บริการ ทัง้ 7 ด้านมีความสาคัญมากกับธุรกิจ เพื่อเพิม่ ศักยภาพในการ
ทางานและการประกอบธุรกิจให้มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึง่ ถ้ามีการบริการทีด่ ี ก็จะสร้าง
ภาพลักษณ์ท่ดี ใี ห้กบั ธุรกิจหรือองค์กร ทาให้ลูกค้าทีม่ าใช้บริการเกิดความประทับใจ เกิดความ
พึงพอใจทีม่ าใช้บริการ และกลับมาใช้บริการซ้าอีก
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