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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการใช้บริการซ่อมมอเตอร์
ไฟฟ้าของลูกค้าบริษทั เจ แอนด์ เอ็น มอเตอร์เซอร์วสิ จากัด ในเขต กรุงเทพมหานคร นิคมอุตสาหกรรม จังหวัด
สมุทรสาคร จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดระยอง(2) เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในคุณภาพการใช้บริการซ่อม
มอเตอร์ไฟฟ้าของลูกค้าบริษทั เจ แอนด์ เอ็น มอเตอร์เซอร์วสิ จากัด จาแนกตามปจั จัยส่วนบุคคล
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั คือลูกค้าทีม่ าใช้บริการมอเตอร์ไฟฟ้าของบริษทั เจ แอนด์ เอ็น มอเตอร์เซอร์วสิ
จากัด จานวนทัง้ สิ้น 966 คน มีกลุ่มตัวอย่าง จานวน 400 คน โดยใช้การสุ่มแบบชัน้ ภูมิ เครื่องมือทีใ่ ช้ในวิจยั คือ
แบบสอบถาม สถิตทิ ใ่ี ช้วเิ คราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่ ด้วยวิธกี ารของเชฟเฟ่ ผลการวิจยั
พบว่า ลูกค้ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการใช้บริการโดยรวมอยู่ในระดับสูง โดยมีความพึงพอใจใน
ด้านความเห็นอกเห็นใจ เป็ นสูงทีส่ ุดรองลงมาคือ ด้านการให้ความมันใจแก่
่
ลูกค้าด้านความน่ าเชื่อถือไว้วางใจใน
การบริการด้านการตอบสนองต่อลูกค้าและด้านรูปธรรมของการบริการ ตามลาดับ สาหรับการเปรียบเทียบความ
พึงพอใจในคุณภาพบริการ พบว่า เพศ จานวนพนักงานในโรงงาน ค่าใช้จ่ายระยะเวลา และความถี่ท่ใี ช้บริการ
แตกต่างกันมีความพึงพอใจในคุณภาพการใช้บริการซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้าแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05
คาสาคัญ: คุณภาพการใช้บริการ

Abstracts
The purposes of this research were: (1) to study satisfaction in the quality of customer service,
electric motor J & N Motor Service Co.,Ltd. in Bangkok , Pathum Thani Province and Rayong Province
(2) to compare the level of satisfaction in the quality of customer service, electric motor J & N Motor
Service Co.,Ltd. personal factors.
The population was 966 personal of client uses the services of J & N Motor Service Co.,Ltd.The
sample size in this research comprised 400 personnel by stratified random sampling. Questionnaires
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were used as research tools. The data were analyzed by frequency, percentage, mean, standard
deviation, t-test and F-test (One-way ANOVA).
The results were as follows: Customers were satisfied with the overall service quality is high.
The satisfaction and compassion. Is the highest, followed by the reassurance to customers. Confidence
in the reliability of the service. The response to the client. And the concrete, respectively, for the
comparison of service quality, satisfaction, service, sex, number of employees in the plant, the cost,
duration and frequency of use. Differences in satisfaction with the repair of electric motors vary.
Statistically significant at the .05 level.
Keywords: Satisfaction, Quality of service

บทนา
การดาเนินธุรกิจมอเตอร์ไฟฟ้ามีการแข่งขันสูง
โดยธุ รกิจเหล่ านัน้ ได้น ากลยุ ทธ์ทางการตลาดด้า น
ต่ า งๆ เช่ น ด้านราคาด้า นคุ ณภาพ ด้า นการบริก าร
และด้ า นการตลาด เพื่อ สร้ า งความพึ ง พอใจและ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า สาเหตุ หลักมา
จากการเกิดคู่แข่งทีม่ ศี กั ยภาพแตกต่างกัน อาทิเช่น
Crompton Mitsubishi Fuji Hitachi Toshiba Abb
Taco เป็ นต้น สิง่ ทีจ่ ะสามารถช่วยให้องค์กรพัฒนา
ปรับปรุงการดาเนินการได้คอื การพัฒนาคุณภาพการ
บริการหลังการขายเพื่อตอบสนองความต้องการและ
ความพึง พอใจของลูก ค้า สูง สุ ด เริ่ม จากการบริก าร
ติดต่อระหว่างผูส้ ง่ ซ่อมและผูร้ บั ซ่อมให้ขอ้ มูลข่าวสาร
หรือคาแนะนาต่างๆกัน การติดต่อประสานงาน หาก
เกิดความเสียหายหรือข้อร้องเรียนการจัดการแก้ไข
การร้องเรียนให้ทนั ตามความต้องการ การบริการหลัง
การซ่อมตลอดจนราคาทีเ่ หมาะสมกับคุณภาพสินค้า
เพื่อให้ลูกค้าเกิดความมันใจในสิ
่
นค้าและบริการและ
ตัด สิน ใจซ่อ มหรือ ใช้บริก ารง่า ยขึ้นโดยเฉพาะกลุ่ ม
ลูก ค้า เก่ าที่มีก ารใช้บ ริก ารซ่ อมมอเตอร์ซ้ า หรือ ซื้อ
เพิม่ โดยไม่ลงั เลและยังทาให้เกิดการพูด ปากต่อปาก
ในกลุ่ ม ลู ก ค้ า นั บ ว่ า เป็ นการประชาสั ม พั น ธ์
ภาพลักษณ์ของธุรกิจให้เกิดความน่ าเชื่อถือมากขึ้น
บริษัท เจ แอนด์ เอ็น มอเตอร์ เซอร์วิสจ ากัด เป็ น
บริษัทที่ดาเนินธุรกิจด้านการรับบริการซ่อมมอเตอร์
ยีห่ อ้ Crompton Mitsubishi Fuji Hitachi Toshiba
Abb Taco ซึง่ ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ประกอบด้วย
มอเตอร์ปรับ อาการ มอเตอร์แบบขาตัง้ แบบหน้ า

แปลน ทิศทางแบบตัง้ พื้น และแบบเป่าอากาศ เป็ น
ต้น มีขนาด ตัง้ แต่ 0.37 Kw. - 450 Kw กลุ่มลูกค้า
ของบริษัทเป็ นตัวแทนจาหน่ ายอาหารแห้ง อาหาร
ห้องเย็น น้ามันปาลม์ โรงเหล็ก โรงงานน้ าตาล ทัง้ ค้า
ส่ ง และค้ า ปลี ก ทั ว่ ประเทศไทยดั ง นั ้น บริ ษั ท จึ ง
จาเป็ นต้องตระหนักถึงความสาคัญ ของคุณภาพการ
บริการและส่งมอบสินค้าให้กบั ลูกค้าไม่ว่าจะเป็ นการ
ให้คาปรึกษาแก่ลูกค้ารวมถึงการให้บริการหลังซ่อม
และการขายที่ลูกค้าเกิดความเชื่อมันด้
่ านการบริการ
ที่ดีเ ลิศ เป็ น การสร้า งความพึง พอใจให้ก ับ ลู ก ค้ า
เนื่องจากบริษัทมีก ลยุทธ์ด้านราคาเป็ นจุดแข็งโดย
เน้นกลยุทธ์ท่รี าคาต่ ากว่าคู่แข่ง และบริษัทได้มกี าร
พัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้
บรรลุ เ ป้ าหมายขององค์ก รที่ว่ า “เราจะเน้ น การ
ให้บริการหลังการซ่อม”
ปี พ .ศ.2554 บริษั ท มีผ ลก าไรลดลงเนื่ อ งจาก
บริษทั มีขนาดเล็ก ช่างซ่อม 3-5 คน รับงานได้เพียง
วันละ 5-10 ชิน้ /วัน โดยเฉลีย่ ซึ่งโดยสถานภาพของ
ช่างแล้ว ถูกประเมินว่าควรสามารถรับงานได้มากถึง
5 ชิน้ /วัน โดยเฉลีย่ กิจการเชื่อว่า การวางกลยุทธ์ดา้ น
การตลาดและบริการจะช่วยให้ได้ลูกค้าเพิ่มขึน้ และ
ให้บริการลูกค้าได้ทงถึ
ั ่ งกว่า และขยายกิจการ เพราะ
พฤติกรรมผู้บ ริโภคมัก ซ่อมแซมอุปกรณ์ ไ ฟฟ้า ใกล้
บ้าน เมื่อซ่อมที่ใดแล้วมักนิยมซ่อมที่เดิม (ถ้าพอใจ)
และเมื่อไว้ใจได้กจ็ ะแนะนาบอกต่อกับผูใ้ ช้บริการราย
อื่น ๆบริษัท คาดว่ าการขยายกิจ การตามแผนธุ ร กิจ
จะต้องใช้เงินไม่ต่ากว่า 500,000 บาท โดยจะเป็ นการ
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ขยายกิจการแบบค่อยเป็ นค่อยไป และช่วยให้เจ้าของ
สามารถใช้เ งิน ส่ ว นตัว ลงทุ น ในกิจ การได้ ท ัง้ หมด
ั หาจ านวนคู่
นอกจากนี้ บ ริษัท ยัง ต้ อ งเผชิญ กับ ป ญ
แข่งขันในพืน้ ทีแ่ ละบริเวณใกล้เคียงเพิม่ ขึน้ ไม่มากนัก
จึง ท าให้ ผู้ บ ริห ารวางแนวทางในการสร้ า งความ
ได้เปรียบทางการแข่งขัน ด้วยการเพิ่มคุณภาพการ
บริการเพื่อลดต้นทุนรวมถึงการยกระดับคุณภาพใน
การให้บริการ(Improve Service Level) ให้ส่งมอบ
สินค้า โดยบริษัทได้นาเครื่องมือวัดคุณภาพบริการ
ชื่อว่า SERVQUAL ตามแนวคิดของ Parasuraman,
Zeithaml; & Berry (1983-1990) [1] มาใช้ในการวัด
คุ ณ ภาพในการให้ บ ริก ารหลัง การซ่ อ ม ลดความ
สูญเสีย ลดระยะเวลาในการซ่อมแซมในการทางาน
ลดต้นทุนคงที่ และยกระดับความพึงพอใจของลูกค้า
ในการใช้บริการ และการพัฒนาองค์กรให้เจริญเติบโต
อย่ า งยัง่ ยืน ซึ่ง จุ ด แข็ง (Strength) ของบริษัท คือ
ผูบ้ ริหารมีประสบการณ์ทางานในระบบมอเตอร์ไฟฟ้า
ค่าซ่ อมไม่แพง งานซ่ อมมีคุณภาพก าหนดเวลารับ
ของภายใน 1 วันและใช้เงินส่วนตัวเป็ นเงินลงทุน ทา
ให้ไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ย ขณะเดียวกัน บริษัทก็ยงั มี
จุดอ่อนทีต่ อ้ งเร่งดาเนินการแก้ไข คือ พืน้ ทีท่ าการคับ
แคบ
จากประเด็นปญั หาดังกล่าวข้างต้น ความสาคัญ
ในความต้องการด้านคุณภาพบริการ ความพึงพอใจ
และคุณค่าทางบริการของลูกค้าย่อมมีอทิ ธิต่อ บริษัท
เจ แอนด์ เอ็น มอเตอร์ เซอร์วสิ จากัด เป็ นอย่างมาก
ทัง้ นี้ เพราะรูป แบบการดาเนิ น งานของบริษัท เป็ น
ลักษณะการให้บริการในทุกขัน้ ตอนของงานบริการ
ซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้า และเกี่ยวข้องกับการใช้อารมณ์
ละเอียดอ่อนในการให้บริการแก่ลูกค้า ผู้บริหารและ
พนัก งานของบริษัท ต้องสร้า งความน่ า เชื่อ ถือ การ
ดู แ ลเอาใจและสร้า งความมัน่ ใจเป็ น อย่ า งมากต่ อ
ลูกค้า จึงเป็ นเหตุผลทาให้ผวู้ จิ ยั สนใจศึกษาความพึง
พอใจในคุณภาพการใช้บริการซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้าของ
ลูกค้าบริษัท เจ แอนด์ เอ็น มอเตอร์เซอร์วสิ จากัด
เพื่อ ค้ น หาค าตอบของระดับ คุ ณ ภาพบริ ก ารของ
บริษัทมีมากน้อยเพียงใด เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึง
พอใจสูง สุ ด และได้ร ับ คุ ณค่ า บริก ารที่ดีจ ากการใช้

บริการซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้า ตลอดจนไม่รู้สกึ ว่าเอารัด
เอาเปรียบจากการซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้า

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในคุณภาพการ
ใช้ บ ริก ารซ่ อ มมอเตอร์ ไ ฟฟ้ าของลู ก ค้ า บริษั ท เจ
แอนด์ เอ็นมอเตอร์เซอร์วิส จากัด ในเขตกรุง เทพ
มหานครนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัด
ปทุมธานีและจังหวัดระยอง
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจใน
คุณภาพการใช้บริการซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้าของลูกค้า
บริษทั เจ แอนด์ เอ็น มอเตอร์เซอร์วสิ จากัด จาแนก
ตามปจั จัยส่วนบุคคล

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
แนวคิ ดเกี่ยวกับคุณภาพบริการ
ชัยสมพล ชาวประเสริฐ [2547] [2] ได้กล่าวถึง
แนวคิดในการวัดคุณภาพของการให้บริการว่าในการ
วั ด คุ ณ ภาพของการให้ บ ริ ก ารลู ก ค้ า จะวั ด จาก
องค์ประกอบของคุณภาพการให้บริการและผลลัพธ์ท่ี
เกิดจากการทีล่ กู ค้าประเมินคุณภาพของการบริการที่
ลูกค้าได้รบั เรียกว่าคุณภาพของการบริการที่ลูกค้า
รับรู้ (Perceived Service Quality) ซึง่ จะเกิดขึน้ จาก
การที่ลู ก ค้า ท าการเปรีย บเทีย บบริก ารที่ค าดหวัง
(Expected Services) กับบริการทีร่ บั รู้ (Perceived
Service) ซึง่ ก็คอื ประสบการณ์ทเ่ี กิดขึน้ หลังจากทีเ่ ขา
รับบริก ารแล้วนัน่ เองในการวัด คุณภาพของให้การ
บริการลูกค้า
คุณลักษณะคุณภาพบริ การตามความหมาย
ของพาราสุรามานและคณะ
การที่จ ะทาให้บริก ารประสบความสาเร็จได้นัน้
Parasuramanet.al. (1985: 41) [1] กล่าวว่า จะต้องมี
ลักษณะต่าง ๆ เหล่านี้คอื
1) ความเป็ น รู ป ธรรมของบริก าร (Tangibles)
หมายถึ ง ลั ก ษณะสิ่ ง อ านวยความสะดวกทาง
กายภาพ มีก ารจัด สถานที่ใ ห้บ ริก ารอย่ า งสะอาด
สวยงาม อุป กรณ์ เ ครื่องมือพร้อ มสาหรับ ให้บ ริก าร
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เพื่ออานวยความสะดวกแก่ผรู้ บั บริการ บุคลากร และ
วัสดุในการติดต่อสือ่ สาร
2) ความเชื่อมันวางใจได้
่
(Reliability) หมายถึง
ความหมายในการให้บริการตามทีใ่ ห้สญ
ั ญาไว้ และมี
ความน่ าเชื่อถือ มาตรฐานการให้บริการไม่ตกต่ า มี
ความสม่าเสมอ และความพร้อมทีจ่ ะให้บริการ
3) การตอบสนองต่ อ ผู้ร ับบริก าร (Respon siveness) หมายถึง ความยินดีท่จี ะช่วยเหลือผู้รบั
บริก ารและพร้อ มที่จ ะให้บริก ารได้ใ นทัน ที สะดวก
รวดเร็วและใช้เวลาในการให้บริการเหมาะสม
4) สมรรถนะของผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร (Competency)
หมายถึง การมีค วามรู้ ความสามารถทัก ษะในการ
บริการที่ให้และสามารถแสดงออกมาให้ผู้รบั บริการ
ประจักษ์ได้
5) ความมีอธั ยาศัยไมตรี (Courtesy) หมายถึง
ความสุภาพอ่อนโยนให้เกียรติมนี ้ าใจและเป็ นมิตรต่อ
ผูร้ บั บริการให้การต้อนรับทีเ่ หมาะสมต่อผูใ้ ช้บริการ
6) ความน่ าเชื่อถือ (Credibility) หมายถึง ความ
น่ าไว้วางใจ เชื่อถือได้ ซึ่งเกิดจากความซื่อสัตย์ และ
ความจริงใจของผูใ้ ห้บริการ
7) ความมันใจคงปลอดภั
่
ย (Security) หมายถึง
ความรู้สกึ มันใจในความปลอดภั
่
ยในชีวิต ทรัพย์สนิ
ชื่อเสียง ปราศจากความรู้สกึ เสี่ยงอันตราย และข้อ
สงสั ย ต่ าง ๆ รวมทั ้ง การรั ก ษาความลั บ ของ
ผูร้ บั บริการ
8) การเข้าถึงบริการ (Access) หมายถึง การที่
ผู้รบั บริการสามารถเข้ารับบริการได้ง่าย และได้รบั
ความสะดวกจากการมารับบริการ ระเบียบขัน้ ตอนใน
การรับบริการไม่มากน้อยซับซ้อนเกินไปใช้เวลาน้อย
และอยู่ในสถานทีท่ ผ่ี ใู้ ช้บริการติดต่อได้สะดวก
9)การติดต่อสือ่ สาร(Communication) หมายถึง
การให้ขอ้ มูลต่าง ๆ แก่ผรู้ บั บริการใช้การสื่อสารด้วย
ภาษาที่ผู้รบั บริการเข้าใจ และรับฟงั เรื่องราวต่าง ๆ
จากผูร้ บั บริการ
10) การเข้าใจและรู้จกั ผู้รบั บริการ (Understanding
the Customer) หมายถึง การทาความเข้าใจ และ
รู้ จ ัก ผู้ ร ับ บริก าร การให้ ค าแนะน า และเอาใจใส่
ผูร้ บั บริการ รวมทัง้ ความต้องการของผูร้ บั บริการ

คุณลักษณะคุณภาพบริ การตามความหมาย
ของพาราสุรามานและ คณะ (Parasuraman et.al.,
1988 อ้างใน บุญธรรม คงมาก, 2551: 10) [3]
จากการพัฒ นาการศึก ษาและการวิจ ัย มาโดย
ตลอดพบว่าคุณภาพบริการขึน้ อยู่กบั ความแตกต่าง
ระหว่างความคาดหวังกับการรับรูข้ องผูร้ บั บริการเมื่อ
ผูร้ บั บริการมารับบริการในแต่ละครัง้ ก็จะเปรียบเทียบ
บริการที่ตนได้รบั จริงกับบริการที่คาดหวังไว้และยัง
พบเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพการบริการซึง่ มี 10
ด้ า นดั ง กล่ า วมาแล้ ว เมื่ อ น าเกณฑ์ ก ารประเมิ น
คุณภาพการบริการทัง้ 10ด้านไปศึกษาวิจยั กับธุรกิจ
บริการต่ างๆโดยสร้างและใช้เครื่องมือแบบประเมิน
คุณภาพการบริการทีเ่ รียกว่า SERVQUAL (Service
quality) แล้วนาไปวิเคราะห์ค่าทางสถิติและหาค่า
สหสัมพันธ์ระหว่างมิติทงั ้ 10 ด้านจนกระทังพบว่
่
า
เกณฑ์ ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพสามารถสรุ ป รวมมิ ติ
สาคัญทีบ่ ่งชีถ้ งึ คุณภาพบริการได้เพียง 5 ด้านหลัก
ดังนี้
1. ความเป็ นรูปธรรมของบริการ (Tangibles)
หมายถึงลักษณะทางกายภาพที่ปรากฏให้เห็นถึงสิง่
อ านวยความสะดวกต่ า งๆซึ่ง ได้แ ก่ เ ครื่อ งมือ และ
อุปกรณ์บุคลากรและการใช้สญ
ั ลักษณ์หรือเอกสารที่
ใช้ในการติดต่อสือ่ สารให้ผรู้ บั บริการได้สมั ผัสและการ
บริการนัน้ เป็ นนามธรรมสามารถรับรูไ้ ด้
2. ความเชื่อถือและไว้วางใจได้ (Reliability)
หมายถึง ความสามารถในการให้บริการนัน้ ตรงกับ
สัญ ญาที่ใ ห้ไ ว้ก ับ ผู้ใ ช้บ ริก ารบริก ารที่ใ ห้ทุ ก ครัง้ มี
ความถูก ต้อ งเหมาะสมและมีค วามสม่ า เสมอในทุ ก
ครัง้ ของการให้บริการที่จะท าให้ผู้รบั บริก ารรู้สกึ ว่ า
บริก ารที่ ไ ด้ ร ับ นั ้น มีค วามน่ า เชื่อ ถื อ และสามารถ
ไว้วางใจได้
3.การตอบสนองต่ อผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร (Responsiveness) หมายถึงความพร้อมและความเต็มใจทีจ่ ะ
บริก ารโดยสามารถตอบสนองความต้ อ งการของ
ผูร้ บั บริการได้อย่างทันท่วงทีผรู้ บั บริการได้รบั ความ
สะดวกจากการการมารั บ บริ ก ารรวมทั ง้ จะต้ อ ง
กระจายการบริการอย่างทัวถึ
่ งรวดเร็วไม่ตอ้ งรอนาน
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4. การให้ความมันใจแก่
่
ผใู้ ช้บริการ (Assurance)
หมายถึงผูใ้ ห้บริการมีทกั ษะความรู้ความสามารถใน
การให้บริการตอบสนองความต้องการของผูร้ บั บริการ
ด้วยความสุภาพมีกริ ยิ าท่าทางและมารยาททีด่ ใี นการ
ให้บ ริก ารสามารถที่จ ะท าให้ผู้ร ับ บริก ารเกิด ความ
ไว้ว างใจและเกิด ความมัน่ ใจว่ า จะได้ร ับ บริก ารที่ดี
ทีส่ ดุ
5. ความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจผูใ้ ช้บริการ
(Empathy) หมายถึงความสามารถในการดูแลความ
เอื้อ อาทรเอาใจใส่ผู้ร ับ บริก ารตามความต้อ งการที่
แตกต่างกันของผูร้ บั บริการแต่ละคน
จากแนวคิดข้างต้น สามารถสรุปได้ว่าคุณภาพ
บริก ารเป็ น ลัก ษณะของการให้บ ริการที่ผู้ให้บริการ
จะต้ อ งจั ด ให้ บ ริ ก ารกั บ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร เพื่ อ ท าให้
ผู้ใ ช้บริก ารรู้สึกพอใจจากการได้ร ับบริก าร ซึ่ง จาก
ลักษณะของบริการทีไ่ ด้มกี ารรวบรวมไว้ขา้ งต้น ก็มี
ความแตกต่ างกันอยู่บ้านในรายละเอียด ดังนัน้ การ
วิจยั นี้จะยึดตามลักษณะคุณภาพบริการของพาราสุรา
มาน และคณะ ปี ค.ศ.1998 เนื่ อ งจากสามารถวัด
คุ ณ ภาพบริ ก ารได้ จ ากผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารโดยตรงและ
สามารถใช้วดั คุณภาพบริการได้ดี

วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ลูกค้าที่มาใช้บริการซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้า
ของบริษทั เจ แอนด์ เอ็น มอเตอร์เซอร์วสิ จากัดจานวน
ทัง้ สิน้ 966 คนกลุ่มตัวอย่างคือลูกค้าทีม่ าใช้บริการซ่อม
มอเตอร์ไฟฟ้า จานวน 400 คน ซึง่ ได้มาด้วยวิธกี ารสุ่ม
ตัวอย่างแบบชัน้ ภูมิ (Stratified RandomSampling) โดย
ใช้สตู รของYamane [7] ทีร่ ะดับความเชื่อมัน่ 95 % และ
ค่าความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.05
กรอบแนวคิ ดในการศึกษา
ในการศึก ษาความพึง พอใจในคุ ณ ภาพการใช้
บริการซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้าของลูกค้าบริษทั เจ แอนด์
เอ็น มอเตอร์เซอร์วสิ จากัด ผู้วิจยั ได้กาหนดกรอบ
แนวคิดดังแผนรูปที่ 1

ปัจจัยส่วนบุคคล
- เพศ
-อายุ
- ระดับการศึกษา
- ประสบการณ์ทางาน
- จานวนพนักงานใน
โรงงาน
- ค่าใช้จา่ ยในการซ่อม

- วันเวลาทีใ่ ช้บริการ
- จานวนครัง้ ทีใ่ ช้
บริการ

ความพึงพอใจในคุณภาพการ
ใช้บริ การ
- ด้านรูปธรรมของการบริการ
-ด้านความน่าเชือ่ ถือไว้วางใจ
ในการบริการ
- ด้านการตอบสนองลูกค้า
- ด้านการให้ความมันใจแก่
่
ลูกค้า
- ด้านความเห็นอกเห็นใจ

โดยประยุกต์แนวคิดของ
Parasuraman, Zeithaml,
& Berry, 1985

ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดในการศึกษาคุณภาพบริการ
เครือ่ งมือที่ใช้ในการศึกษา
เครื่อ งมือ ที่ใ ช้ใ นการศึก ษาคือ แบบสอบถาม
ประกอบด้ว ย 2 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ข้อ มูลทัวไป
่
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในคุณภาพการใช้บริการซ่อม
มอเตอร์ของบริษัท เจ แอนด์ เอ็น มอเตอร์เซอร์วิส
จากัด 5 ด้าน ประกอบด้ว ย ด้า นรูปธรรมของการ
บริก ารด้า นความน่ า เชื่อ ถือ ไว้ว างใจในการบริก าร
ด้านการตอบสนองลูกค้า ด้านการให้ความมันใจแก่
่
ลูกค้า ด้านความเห็นอกเห็นใจโดยในการตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่องมือ ผูว้ จิ ยั นาแบบสอบถามทีส่ ร้าง
ขึ้น ไปให้ ผู้ เ ชี่ ย วชาญในสาขาบริ ห ารธุ ร กิ จ และ
ผูท้ รงคุณวุฒทิ ป่ี รึกษาองค์กรธุรกิจทางการตลาด ทา
การตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องของ
แบบสอบถามกับวัตถุประสงค์ของการวิจยั จากนัน้
นามาปรับ ปรุ ง และน าไปท าการสอบล่ ว งหน้ า (Try
Out) กับ ลูกค้าบริษทั อื่น ๆ ทีม่ ลี กั ษณะการประกอบ
ธุรกิจบริการที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั จานวน
30 ชุดเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของคาถามและ
นามาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมันของแบบสอบถาม
่
ด้วยวิธสี มั ประสิทธิแอฟฟาของ
Conbach ซึง่ พบว่า
์
แบบสอบถามทัง้ ฉบับมีค่าความเชื่อมันเท่
่ ากับ 0.797
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจยั เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่
ผ่ า นการปรับ ปรุ ง แก้ไ ขมาสอบถามกับ ลู ก ค้า กลุ่ ม
ตั ว อย่ า งด้ ว ยตนเอง และส่ ง ทางไปรษณี ย์ ใช้
ระยะเวลาในการเก็บ ข้อ มู ล 1 เดือ น ตัง้ แต่ เ ดือ น
ปี ท่ี 7 ฉบับที่ 14 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม l 2556
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สิงหาคม ถึง กันยายน 2555 จากนัน้ นาข้อมูลทีไ่ ด้มา
วิเคราะห์และประมวลผลทางสถิตติ ่อไป
การวิ เคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจ ัย วิเ คราะห์ป จั จัย ส่ว นบุ ค คลด้ว ยค่ า ร้อ ยละ
วิเ คราะห์ ร ะดับ ความพึง พอใจในคุ ณ ภาพการใช้
บริการ ด้วยค่าเฉลีย่ ( x ) ค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
(SD) และแปลผลค่าเฉลีย่ ด้วยเกณฑ์ของ Best แสดง
ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1: การแปลผลค่าเฉลีย่ ระดับ ความพึงพอใจ
ในคุณภาพการใช้บริการ
ค่าเฉลี่ย
4.21.-5.00
3.41-4.20
2.61-3.40
1.81-2.60
1.00-1.80

ระดับความพึงพอใจ
มากทีส่ ดุ
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยทีส่ ดุ

เปรีย บเทีย บความพึง พอใจในคุ ณ ภาพการใช้
บริก ารซ่ อ มมอเตอร์ไ ฟฟ้ า บริษั ท เจ แอนด์ เอ็น
มอเตอร์เซอร์วสิ จากัดจาแนกตามปจั จัยส่วนบุคคล
เพื่อทดสอบสมมติฐาน ที่มลี กั ษณะแตกต่างกันด้วย
การทดสอบ ที (t-test) และวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว(F-test:One- Way ANOVA)เมื่อพบความ
แตกต่างระหว่ างกลุ่มตัวอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ี
ระดับ.05 ผูว้ จิ ยั ได้ทาการทดสอบภายหลังด้วยการหา
ความแตกต่ า งเป็ น รายคู่ โ ดยใช้ ก ารทดสอบด้ ว ย
วิธกี ารของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Post hoc Comparison)

ผลการวิ จยั
ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการใช้บริการ
ซ่ อ มมอเตอร์ไ ฟฟ้ า บริ ษัท เจ แอนด์ เอ็น มอ
เตอร์เซอร์วิส จากัด
ความพึง พอใจในคุ ณภาพการใช้บ ริก ารซ่ อ ม
มอเตอร์ไฟฟ้า บริษทั เจ แอนด์ เอ็น มอเตอร์เซอร์วสิ
จากัดโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นราย

ด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลาดับ
ความสาคัญจากมากไปหาน้ อย ดังนี้ ด้านความเห็น
อกเห็นใจ ด้านการให้ความมันใจแก่
่
ลูกค้าด้านความ
น่ าเชื่อถือไว้วางใจในการบริการด้านการตอบสนอง
ต่ อ ลูก ค้า และด้า นรูป ธรรมของการบริก ารจากการ
พิจารณาในแต่ละด้านสามารถสรุปได้ดงั นี้
ด้านรูปธรรมของการบริการ พบว่า
ลูกค้ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อคุณภาพบริการ
การด้านรูปธรรมของการบริการโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก โดยลูกค้ามีความพึงพอใจบริษัทมีเครื่องมือที่
ทันสมัยในการให้บริการเป็ นลาดับแรก รองลงมาคือ
ชัน้ วางของสาหรับ รอส่ง และรอรับ มอเตอร์มีค วาม
เหมาะสมตามลาดับ และโต๊ะให้บริการซ่อมมอเตอร์มี
ความเหมาะสมสาหรับทีจ่ อดรถลูกค้า ความเหมาะสม
ของเครื่อ งดื่ม ที่ บ ริษั ท เตรีย มไว้ บ ริก ารและ ห้ อ ง
สาหรับรับรองลูกค้า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปาน
กลางเท่านัน้
ด้ า นความน่ าเชื่ อ ถื อ ไว้ ว างใจในการ
บริการ พบว่า ลูกค้ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อ
คุณภาพบริการความน่าเชื่อถือไว้วางใจในการบริการ
โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยลูกค้ามีความพึงพอใจ
ความตรงต่ อ เวลาในการบริ ก ารเป็ นล าดั บ แรก
รองลงมาคือบริษทั มีประวัตนิ ่าเชือ่ ถือ และเวลาในการ
ซ่อมมอเตอร์มคี วามเหมาะสม
ด้ า นการตอบสนองต่ อ ลู ก ค้ า พบว่ า
ลูกค้ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อคุณภาพบริการ
ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า โดยรวมอยู่ในระดับมาก
โดยลู ก ค้ า มี ค วามพึ ง พอใจ พนั ก งานมี ก ารแจ้ ง
ระยะเวลาในการซ่อมมอเตอร์กบั ลูกค้าก่อนซ่อมเป็ น
ลาดับแรกรองลงมาคือพนักงานต้อนรับมีความพร้อม
ในการให้บริการเรื่องการซ่อมมอเตอร์ และพนักงาน
ช่างมีความเต็มใจในการให้บริการ
ด้ า นการให้ ค วามมันใจแก่
่
ลู ก ค้ า พบว่ า
ลูกค้ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่ อ คุณภาพการ
ด้านการให้ความมันใจแก่
่
ลูกค้า โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก โดยมีความพึงพอใจ 3 ลาดับแรกคือ บริษัทมี
การตรวจเช็คมอเตอร์ท่เี ข้ามาใช้บริการทุก 6 เดือน
รองลงมาคือบริษทั มีการรับประกันคุณภาพสินค้าหลัง
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การซ่ อ ม 1 ปี และบริษัท แยกสัด ส่ ว นที่อ าจจะเกิด
อันตรายกับลูกค้า
ด้านความเห็นอกเห็นใจพบว่าลูกค้ากลุ่ม
ตั ว อย่ า งมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ คุ ณ ภาพการ ด้ า น
ความเห็นอกเห็นใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมี
ความพึงพอใจ 3 ลาดับแรก คือบริษทั มีการให้บริการ
ลูกค้ากรณี เร่งด่วน ตลอด 24 ชัวโมง
่
รองลงมาคือ
พนักงานมีค วามสามารถในการแก้ไขปญั หาให้ก ับ
ลูกค้ารายบุคคลได้เหมาะสมและบริษทั ให้ความเอาใจ
ใส่ลกู ค้าเป็ นรายบุคคล
การเปรียบเที ยบความพึงพอใจในคุณภาพ
การใช้ บ ริ ก าร จ าแนกตามปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คล
แตกต่างกัน
การเปรียบเทียบความพึงพอใจในคุณภาพการ
ใช้บริการ จาแนกตามปจั จัยส่วนบุคคลแตกต่ างกัน
พบว่า เพศหญิงมีความพึงพอใจในคุณภาพการใช้
บริการสูงกว่าเพศชาย
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบความแตกต่างระดับความพึง
พอใจในคุณภาพการใช้บริการจาแนกตามเพศ
แหล่งความแปรปรวน
คุณภาพการใช้บริ การ
ชาย
หญิ ง

X

S.D

3.58
3.65

0.49
0.50

t

Sig

2.200

.02*

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบความแตกต่างระดับความพึง
พอใจในคุณภาพการใช้บริการ จาแนกตามค่าใช้จ่าย
ในการซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้า
ค่าใช้จา่ ยในการซ่อม
มอเตอร์ไฟฟ้า

ต่ ากว่า 5,000 บาท
5,000 – 15,000 บาท
มากกว่า 15,000 บาท
ขึน้ ไป

x

3.58
3.60
3.70

ต่ ากว่า
5,000
บาท

5,00015,000
บาท

3.58
-

3.60
-

มากกว่า
15,000
บาท
ขึน้ ไป
3.70
*
*
-

ค่าใช้จ่ายในการซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้ามากกว่า
5,000 บาท มีความพึงพอใจในคุณภาพบริการอยู่ใน
ระดับสูง
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบความแตกต่างระดับความพึง
พอใจในคุณภาพการใช้บริการ จาแนกระยะเวลาทีใ่ ช้
บริการ
ระยะเวลาทีใ่ ช้
บริการ

1-3 วัน
3-7 วัน
มากกว่า 7 วันขึน้ ไป

ต่ า
กว่า
5,000
บาท
3.51
-

x

3.51
3.49
3.39

5,00015,000
บาท
3.49
-

มากกว่า
15,000
บาท
ขึน้ ไป
3.39
*
*
-

*มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05

ระยะเวลาทีใ่ ช้บริการ1-3 วัน มีความพึงพอใจ
ในคุณภาพบริการอยู่ในระดับสูง
ตารางที่ 5 เปรียบเทียบความแตกต่างระดับความ
พึงพอใจในคุณภาพการใช้บริการจาแนกความถี่ทใ่ี ช้
บริการ
ความถีท่ ใ่ี ช้
บริการ

1-2 ครัง้ /เดือน
2-5 ครัง้ /เดือน
มากกว่า 5 ครัง้ /
เดือน ขึน้ ไป

x

3.63
3.64

ต่ ากว่า
5,000
บาท

5,00015,000
บาท

3.63
-

3.64

มากกว่า
15,000
บาท
ขึน้ ไป
3.56

-

*

3.56

-

*มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05

ความถี่ทใ่ี ช้บริการ 2-5 ครัง้ /เดือน มีความพึง
พอใจในคุณภาพบริการอยู่ในระดับสูง

อภิ ปรายผล
ผลการศึกษาความพึงพอใจ ของกลุ่ม ตัวอย่าง
เกีย่ วกับคุณภาพบริการใช้บริการซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้า
บริษทั เจ แอนด์ เอ็น มอเตอร์เซอร์วสิ จากัด

*มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
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จากผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึง
พอใจเกี่ย วกับ คุ ณภาพการใช้บ ริก ารซ่ อ มมอเตอร์
ไฟฟ้า บริษทั เจ แอนด์ เอ็น มอเตอร์เซอร์วสิ จากัด
โดยรวมอยู่ในระดับมากโดยเรียงลาดับความพึงพอใจ
ดังนี้ ด้านความเห็นอกเห็นใจ รองลงมาคือ ด้านการ
ให้ความมันใจแก่
่
ลูกค้าด้านความน่ าเชื่อถือไว้วางใจ
ในการบริการด้านการตอบสนองต่ อลูกค้าและด้ า น
รู ป ธรรมของการบริก ารตามล าดับ จากการที่ก ลุ่ ม
ตัว อย่ า งมีค วามพึง พอใจเกี่ย วกับ คุ ณ ภาพการใช้
บริก ารซ่ อ มมอเตอร์ไ ฟฟ้ า บริษั ท เจ แอนด์ เอ็น
มอเตอร์เซอร์วสิ จากัด ในแต่ละด้านอยู่ในระดับมาก
เนื่องจาก บริษทั มีเครื่องมือทีท่ นั สมัยในการให้บริการ
มีค วามตรงต่ อ เวลาในการบริก ารมีค วามมากน้ อ ย
พนักงานมีการแจ้งระยะเวลาในการซ่อมมอเตอร์กบั
ลูกค้าก่อนซ่อมบริษทั มีการตรวจเช็คมอเตอร์ทเ่ี ข้ามา
ใช้ บ ริก ารทุ ก 6 เดือ น นอกจากนี้ บ ริษั ท ยัง มีก าร
ให้บริการลูกค้ากรณี เร่งด่วน ตลอด 24 ชัวโมง
่
ซึ่ง
สอดคล้อง อัครินทร์ สูฝน (2553) [5] ทาการศึกษา
ความพึง พอใจของผู้ร ับ บริก ารต่ อ คุ ณ ภาพบริก าร
ผู้ป่ว ยนอกโรงพยาบาลโพนพิส ยั อ าเภอโพนพิส ยั
จังหวัดหนองคาย จากผลการศึกษาพบว่า ความ
พึงพอใจของผูร้ บั บริการต่อคุณภาพบริการผูป้ ว่ ยนอก
โรงพยาบาลโพนพิ ส ัย อ าเภอโพนพิส ัย จัง หวัด
หนองคาย โดยรวมมีค่า เฉลี่ย อยู่ในระดับ มาก เมื่อ
พิจารณาจาแนกรายด้านพบว่า ความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก 4 ด้าน เรียงลาดับค่าเฉลีย่ จากมากไปน้อย
คือ ด้านการเข้าถึงความรูส้ กึ ของผูร้ บั บริการ ด้านการ
ตอบสนองในการให้บริการ ด้านความเชื่อถือไว้วางใจ
และด้านความเป็ นรูปธรรมของบริการ พบว่า อยู่ใน
ระดับปานกลาง คือ ด้านความเชื่อมันแก่
่ ผรู้ บั บริการ
ตามลาดับและสอดคล้องกับจีระศักดิ ์ เงยวิจติ ร[2544]
[6] ได้ทาการศึกษาเรื่องความพึงพอใจของผู้ใช้น้ า
มอเตอร์ไฟฟ้าต่อการให้บริการของสานักงานมอเตอร์
ไฟฟ้าเชียงใหม่จงั หวัดเชียงใหม่พบว่าผูใ้ ช้น้ามอเตอร์
ไฟฟ้าประเภทที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่โดยเฉลี่ยมีความ
พึง พอใจในระดับ พอใจมากต่ อ การให้ บ ริก ารของ
สานักงานมอเตอร์ไฟฟ้าเชียงใหม่ทม่ี คี ่าเฉลีย่ ในระดับ
มากในด้า นการให้บ ริการของพนัก งานด้า นการให้

ข้อมูลข่าวสารและประชาสัม พันธ์ด้านคุ ณภาพและ
ความเชื่ อ ถื อ ได้ ข องน้ ามอเตอร์ ไ ฟฟ้ าด้ า นการ
ให้บริการแก่ผใู้ ช้น้ าและด้านการอานวยความสะดวก
ด้านสถานทีต่ ามลาดับและสอดคล้องกับผลการศึกษา
ของ ดารารัตน์ ศรีวชิ ยั [2546] [7] ได้ทาการศึกษา
เรื่องความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการมอเตอร์ไฟฟ้าโรง
ผลิตมอเตอร์ไฟฟ้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้พบว่าความพึง
พอใจของผูใ้ ช้น้ ามอเตอร์ไฟฟ้าได้กาหนดโดยปจั จัย
ดังนี้ 1. ด้านคุณภาพและความเชื่อถือได้ของน้ ามอเตอร์ไฟฟ้า 2. ด้านราคาน้ ามอเตอร์ไฟฟ้าและการให้
บริการซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ 3. ด้านอานวยความ
สะดวกและด้านสถานที่ 4. ด้านความรวดเร็วของ
กระ บวนการให้ บริการ 5. ด้านการให้บริการแก่ผใู้ ช้
น้ ามอเตอร์ไฟฟ้า 6. ด้านการให้ขอ้ มูลข่าวสารการ
ประชาสัม พันธ์และ 7. ด้า นการให้บ ริก ารของ
พนักงาน

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากผลการวิ จยั เพื่อนาไปใช้
จากการศึกษาความพึงพอใจในคุณภาพการใช้
บริการซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้ากับบริษัท เจ แอนด์ เอ็น
จากัดมหาชน ผูว้ จิ ยั จึงนาเสนอข้อเสนอแนะเพื่อเป็ น
แนวทางในการนาผลการวิจยั ไปใช้ในการแก้ปญั หา
ได้ดงั นี้
1. ด้านรูปธรรมของการบริการ จากผลการศึกษา
พบว่า ลูกค้ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจเกี่ยวกับ
การที่บ ริษัท มีเ ครื่อ งมือ ที่ท ัน สมัย ในการให้บ ริก าร
เป็ น ลาดับแรก ซึ่ง สะท้อ นให้เห็น ว่ า บริษัท มีค วาม
ได้เ ปรีย บทางการแข่ ง ขัน ด้ า นการให้ บ ริก ารซ่ อ ม
มอเตอร์ไฟฟ้า
2. ด้านความน่ าเชื่อถือไว้ว างใจในการบริก าร
จากผลการศึกษาพบว่า ลูกค้ากลุ่มตัวอย่างมีความพึง
พอใจต่ อ การตรงต่ อ ของการให้ บ ริก ารลู ก ค้ า ซึ่ ง
สะท้อนให้เห็นว่า การสร้างความมันใจให้
่
กบั ลูกค้า
บริษัทต้องรักษาเวลาและมีความตรงต่อเวลาในการ
ส่ง มอบสิน ค้า และบริก าร ซึ่ง ท าให้ลูก ค้า เกิด ความ
มันใจในการใช้
่
บริการ
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3. ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า จากผลการศึกษา
พบว่า ลูกค้ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการแจ้ง
ระยะเวลาในการซ่อมมอเตอร์กบั ลูกค้าก่อนซ่อมเป็ น
ลาดับแรก ซึง่ สะท้อนให้เห็นว่า บริษทั มีการฝึ กอบรม
พนักงานด้านการให้บริการอย่างต่ อเนื่องซึ่งเป็ นจุด
แข็งในด้านบุคลากรของบริษทั
4.ด้ า นการให้ ค วามมั น่ ใจแก่ ลู ก ค้ า จากผล
การศึกษาพบว่า ลูกค้ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจที่
บริษทั มีการตรวจเช็คมอเตอร์ทเ่ี ข้ามาใช้บริการทุก 6
เดือน เป็ นลาดับแรก ซึง่ สะท้อนให้เห็นว่ากลยุทธ์การ
สร้างความมันใจแก่
่
ลูกค้า คือ การรับประกันคุณภาพ
สินค้าหลังการซ่อม 1 ปี ซ่งึ ทาให้ลูกค้ามันใจได้
่
ว่ามี
การบริการหลังการขายหรือการซ่อมบารุง
5. ด้า นความเห็น อกเห็น ใจจากผลการศึก ษา
พบว่า ลูกค้ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจที่บริษัทมี
การให้บริการลูกค้ากรณี เร่งด่วน ตลอด 24 ชัวโมง
่
เป็ นลาดับแรก ซึง่ สะท้อนให้เห็นว่า บริษทั มีพนักงาน
ั หาให้ก ับ ลู ก ค้ า
ที่มีค วามสามารถในการแก้ไ ขป ญ
รายบุ คคลได้เหมาะสมและสามารถให้บ ริการได้ใ น
กรณีเร่งด่วนจึงทาให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในการ
บริการ และเป็ นการรักษาลูกค้าเก่า
ข้อเสนอแนะในการวิ จยั ครังต่
้ อไป
1 . ค ว ร ท า ก า ร วิ จ ั ย อ ย่ า ง ต่ อ เ นื่ อ ง เ พื่ อ
เปรียบเทียบระดับความสามารถทางการแข่งขันด้าน
คุณภาพบริการ ทัง้ นี้เพื่อนามาวิเคราะห์และใช้เป็ น
แนวทางในการกาหนดนโยบาย และแผนงานในการ
พัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง
2. ควรศึกษาเกีย่ วกับปจั จัยทางการตลาดทีม่ ผี ล
ต่อความสามารถทางการแข่งขันของบริษทั

เอกสารอ้างอิ ง
[1] Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., and Berry,
L. L. (1988). SERVQUAL: A Multi item
Scale for Measuring Consumer Perception of Service Quality. Journal of
Retailing. 64(1): 12-40.
[2] ชัยสมพล ชาวประเสริฐ. (2547). การตลาดบริการ.
กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชัน.่
[3] บุญธรรม คงมาก. (2551). คุณภาพบริ การตาม
ความคิ ดเห็นของผูใ้ ช้บริ การต่อโรงพยาบาล
คุ ณ ภาพของเอกชนใน จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต .
วิทยานิ พนธ์. กรุ งเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
[4] Yamane, T.(1967). Statistics: An introductory
analysis. New York: Harper and Row.
[5] อัครินทร์ สูฝน. (2553). ความพึงพอใจของรับ
บ ริ ก า ร คุ ณ ภ า พ บ ริ ก า ร ผู้ ป่ ว ย น อ ก
โรงพยาบาลโพนพิ สั ย อ าเภอโพนพิ สั ย
จังหวัดหนองคาย. วิ ท ยานิ พ นธ์ ศศ.ม.
กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม.
[6] จีระศักดิ ์ เงยวิจติ ร. (2544). ความพึงพอใจของ
ผูใ้ ช้ น้ามอเตอร์ไฟฟ้ าต่อการให้ บริ การของ
สานั กงานมอเตอร์ไฟฟ้ าเชี ยงใหม่ จังหวัด
เชี ยงใหม่. วิทยานิพนธ์เชียงใหม่: บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
[7] ดารารัตน์ ศรีวชิ ยั . (2546). ศึกษาความพึงพอใจ
ได้ ท าการศึ กษาเรื่ องความพึ งพอใจของ
ผู้ใช้ บริ การมอเตอร์ไฟฟ้ าโรงผลิ ตมอเตอร์
ไฟฟ้ ามหาวิ ทยาลัยแม่ โจ้ วิ ท ยานิ พ นธ์ .
เชียงใหม่: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่.

ปี ท่ี 7 ฉบับที่ 14 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม l 2556

