การศึกษาพฤติกรรมความพึงพอใจของผูม้ าใช้บริการหลังการขาย
ของ บริษทั อิน-จัน หุ่นจํ าลอง จํ ากัด
นายอาทร นกแก้ว

บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่องความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริการหลังการขายที่มีผลต่อความพึงพอใจ ของผู้
มาใช้ บริการบริษัทอิน-จันหุ่นจําลอง มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 1) เพื่อศึกษาข้ อมูลด้ าน
ประชากรศาสตร์ของผู้มาใช้ บริการหลังการขายบริษัท อิน-จัน หุ่นจําลอง จํากัด 2) เพื่อศึกษา
ปัญหาและอุปสรรคของส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้มาใช้ บริการหลัง
การขายของบริษัท อิน-จัน หุ่นจําลอง จํากัด และ 3) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้มาใช้
บริการต่อการบริการหลังการขายของบริษัท อิน-จัน หุ่นจําลอง จํากัด การวิจัยนี้เป็ นการศึกษาเชิง
พรรณนาโดยใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูลจากการสุ่มตัวอย่างตัวอย่าง
คือ ผู้มาใช้ บริการหลังการขายโมเดล 3มิติ กับ บริษัท อิน-จัน –หุ่ น จําลอง จํานวน 162 คน
การศึกษาวิเคราะห์ ข้อมูลโดยใช้ สถิติเพื่อการบรรยายได้ แก่ ค่ าร้ อยละ ค่ าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน t-test, One-Way ANOVA การทดสอบความค่าเฉลี่ยแตกต่างรายคู่ด้วยวิธี LSD และ
Pearson Product-Moment Correlation Coefficient
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุ 26-33 ปี มีรายได้ เฉลี่ย
ต่อเดือน 20,001-30,000 บาท มีระดับการศึกษาปริญญาโท มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว ส่วนประสม
ทางการตลาดที่มีผลต่อความพึงพอใจ และความพึงพอใจในการให้ บริการหลังการขาย โดยรวม
อยู่ในระดับมาก และผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน และ
อาชีพ แตกต่ างกัน จะมีความพึงพอใจในบริการหลังการขาย แตกต่ างกัน แต่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ไม่แตกต่างกัน และปั จจัยด้ านส่วนประสมทางการตลาด ด้ านสินค้ า ด้ านราคา ด้ าน
สถานที่ และด้ านส่งเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของผู้มาใช้ บริการหลังการ
ขาย อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05

หลักการและเหตุผลในการทําวิจยั
ในปัจจุบันธุรกิจสิ่งพิมพ์ของประเทศไทยนั้นได้ มีการส่งออกเป็ นอันดับหนึ่งของภูมิภาค
อาเซียนคิดเป็ นเงินปี ละ 6หมื่นล้ านบาท และเมื่อเข้ าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้ ว มูลค่าการ
ส่งออกน่าจะเพิ่มสูงขึ้นถึง 1แสนล้ านบาท (กลุ่มงานส่งเสริมธุรกิจบริการ สํานักงานส่งเสริมธุรกิจ
บริการและโลจิสติกส์การค้ าเมษายน 2557) ธุรกิจแบบพิมพ์จาํ ลอง 3 มิติถือเป็ นช่องทางใหม่
สําหรับธุรกิจสิ่งพิมพ์และเป็ นที่นิยมอย่างมากในต่ างประเทศ สําหรับประเทศไทยนั้นเริ่มเป็ นที่
นิยมแพร่ หลายมากขึ้นใน2-3ปี ที่ผ่านมาพร้ อมกับการแข่งขันที่สูงขึ้นทุกปี ของธุรกิจแบบพิมพ์
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จําลอง 3 มิติ การพัฒนาแบบพิมพ์จาํ ลอง3มิติจึงต้ องมีความหลากหลายครอบคลุมและมีคุณภาพ
มากยิ่งขึ้น(ศุภชัย ปราบใหญ่, 2557)
ทําให้ ผ้ ูประกอบการต้ องสร้ างกลยุทธ์ใหม่ๆเพื่อตอบสนองความต้ องการของผู้บริโภค
และเพื่อแย่งส่วนแบ่งการตลาดรวมทั้งการแข่งขันในเรื่องส่วนประสมทางการตลาด อาทิเช่น ด้ าน
สินค้ า (PRODUCT) ด้ านราคา (PRICE) ด้ านสถานที่ (PLACE) และด้ านกิจกรรมสนับสนุน
(PROMOTION) (ธวัช เขมธร, 2552)
องค์การที่ดาํ เนินงานเกี่ยวกับการให้ บริการทั้งหลายทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนอกจาก
การให้ บริการในเบื้องต้ นที่ดีแล้ วยังให้ ความสําคัญกับการบริการหลังการขาย(AFTER SALE
SERVICE) เป็ นอย่างมากโดยยึดถือความต้ องการและความพึงพอใจของผู้ใช้ บริการเป็ นสําคัญ
เนื่ องจากการให้ บ ริ การหลังการขายที่ดีมีคุณภาพจะทําให้ ผ้ ู ใ ช้ บ ริ การภั กดี ต่อองค์กรและเป็ น
ผู้ใช้ บริการประจําขององค์กรตลอดไป (ประภาวดี สืบสนธิ์, 2546) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
บริการหลังการขาย (AFTER SALE SERVICE) ถือว่าเป็ นจุดสําคัญมากที่สดุ ที่มีส่วนช่ วย
เสริมสร้ างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจให้ กบั ลูกค้ าในธุรกิจและกระตุ้นให้ เกิดความภักดีในตรา
สินค้ าขึ้นกับบริษัทได้ ดังนั้นผู้ประกอบการจึงเริ่มให้ ความสนใจและให้ บริ การหลังการขายด้ าน
ต่างๆมากยิ่งขึ้นเพราะเชื่อว่าการบริการที่ดีน้ันมีความเหมาะสมกับราคาที่ได้ จ่ายไป (ธวัช เขมธร
2552)
ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาในเรื่องของความพึงพอใจของผู้มาใช้ บริการหลังการขายของ
บริษัทอิน-จัน หุ่นจําลอง จํากัดโดยศึกษาประเด็นต่างๆเช่นในเรื่องของส่วนประสมทางการตลาด
อย่าง 4P PRODUCT,PRICE, PLACE, PROMOTION ว่ามีผลต่อผู้มารับบริการได้ รับความพึง
พอใจในการบริการหลังการขายอยู่ในระดับใด เพราะด้ วยยอดขายในเดือนมกราคม 2558 มียอด
จําหน่ายโมเดล 3มิติท่ดี ีข้ นึ กว่าปี ที่แล้ วแต่ไม่เป็ นอย่างที่คาดการณ์ไว้ (ศุภชัย ปราบใหญ่, 2558)
ซึ่งผู้วิจัยในฐานะของพนักงานประจําของบริษัท อิน-จัน หุ่นจําลอง จํากัด เห็นว่าหากองค์การไม่มี
การปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการให้ บริการหลังการขายที่ดีพอหากส่งผลต่อการแข่งขันของคู่แข่งที่
ได้ เปรียบด้ านราคาและภาพลักษณ์ของแบรนด์ในอนาคตได้

วัตถุประสงค์ในการวิจยั
เพื่อตอบคําถามในการวิจัยที่ข้างต้ น ผู้วิจัยจึงกําหนดวัตถุประสงค์การวิจัยดังนี้
1. เพื่ อศึก ษาข้ อมู ลด้ านประชากรศาสตร์ ของผู้ ม าใช้ บ ริ การหลั งการขายบริ ษัท อิน -จัน
หุ่นจําลอง จํากัด
2. เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้มาใช้ บริการหลังการ
ขายของบริษัท อิน-จัน หุ่นจําลอง จํากัด
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3. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้มาใช้ บริการต่อการบริการหลังการขายของบริษัท
อิน-จัน หุ่นจําลอง จํากัด

สมมติฐานการวิจยั
ผู้วิจัยได้ ศึกษารวบรวมแนวคิดเอกสารงานวิจัยและทฤษฎีท่เี กี่ยวข้ องสามารถสรุปเป็ น
สมมติฐานได้ ดังนี้
สมมติฐานที่ 1 คือผู้ท่มี าใช้ บริการหลังการขายของบริษัทอินจัน หุ่ นจําลองจํากัดที่มี
ลักษณะทางประชากรศาสตร์คือ เพศ อายุ รายได้ ระดับการศึกษาและ อาชีพที่แตกต่างกัน แต่มี
ความพึงพอใจในบริการหลังการขายไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2 คือปั จจัยด้ านส่วนประสมทางการตลาด 4 ด้ าน คือ สินค้ า ราคา
สถานที่ และการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อความพึงพอใจของผู้มาใช้ บริการหลังการขายแตกต่าง
กัน

ขอบเขตการวิจยั
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ กาํ หนดขอบเขตที่จะทําการวิจัยออกเป็ น 3 ส่วนคือ ขอบเขต
ด้ านประชากร ขอบเขตด้ านเนื้อหาและขอบเขตด้ านเวลา
1.1.1 ขอบเขตด้ านประชากร
ประชากรศึกษา คือ ผู้มาใช้ บริการหลังการขาย กับ บริษัท อิน-จัน หุ่นจําลอง จํากัด ใน
ปี 2014 ทุกๆไตรมาส โดยแบ่งเป็ นไตรมาสที่1 300 คน ไตรมาสที่2 350 คน ไตรมาสที่3 360
คน ไตรมาสที่4 400 คน รวม 1410 คน (ข้ อมูลเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2558 ฝ่ าย ธุรการ-บัญชี
บริษัท อิน-จัน หุ่นจําลอง จํากัด)
โดยขนาดของกลุ่มตัวอย่ างในครั้ งนี้ได้ มาจากวิธีการคํานวณสูตรของ ทาโร ยามาเน่
(Yamane, 1973 อ้ างอิงใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) ที่ระดับความเคลื่อน ร้ อยละ 0.07 และได้
ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ 196 คน โดยจะใช้ วิธสี ่มุ ตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling)
1.3.2 ขอบเขตด้ านเนื้อหา
ปัจจัยด้ านส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix หรือ4Ps) เสรี วงษ์มณฑา
(2542, หน้ า 17) ปัจจัยด้ านความพึงพอใจของผู้มารับบริการ ธนพร ชุมวรฐายี (2539 : 11)
5 ด้ านคือ
1. การให้ บริการอย่างเท่าเทียมกัน
2. การให้ บริการอย่างรวดเร็วทันเวลา
3. การให้ บริการอย่างเพียงพอ
4. การให้ บริการอย่างต่อเนื่อง
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5. การให้ บริการอย่
ก างก้ าวหหน้ า
1.3.3 ขอบเขตด้ านเววลา
ก “การบริริการหลังการรขายที่มีผลต่อความพึงพออใจของผู้มาใใช้ บริการ
ขออบเขตการศึกษา
บริษัท อิน-จจัน หุ่นจําลออง จํากัด ” โโดยระยะเวลาาที่ใช้ ในการศึศึกษาครั้งนี้ปรระมาณ 1 เดืดือน เริ่ม
ตั้งแต่1 มีนาคม
า 2558 ถึง30 เมษายนน 2558

ประโยชน์ทีทีค่ าดว่าจะไได้รบั
1.
2.
3.
4.
5.

ข้ อมู
อ ลที่ได้ จากกการวิจัยนี้สามมารถนําไปเป็ นประโยชน์ได้ดดังนี้
เพืพื่อให้ ทราบถึงลั
ง กษณะประะชากรที่แตกต่างกันมีผลตต่อระดับควา มพึงพอใจขอองผู้มาใช้
บริริการหลังการรขายของบริษษััท อิน-จัน หุห่นจําลอง จํากักด
เพืพื่อให้ ทราบถึงปั
ง จจัยของส่ววนประสมทาางการตลาดทีที่มีผลต่อควา มพึงพอใจขอองผู้มาใช้
บริริการหลังการรขายของ บริษษัท อิน-จัน หุ่นจําลอง จํากั
าด
เพืพื่อทราบถึงคววามพึงพอใจขของผู้มาใช้ บริการต่อบริการหลั
ก งการข ายของบริษทั อิน-จัน
หุ่นจํ
น าลอง จํากัด ว่าผู้มาใช้ บบริการมีความมพึงพอใจต่อบริ
อ การหลังกการขายอยู่ในระดับใด
เพืพื่ อนําปั ญหาแและอุปสรรคคมาแก้ ปรั บปรุ
ป ง และตอบสนองความมต้ องการขอองผู้ มาใช้
บริริการให้ ตรงตต่อความต้ องกการมากที่สดุ
สาามารถนํา ข้ อมู ลที่ไ ด้ จ ากกการวิจัยมาพัพั ฒ นาคุ ณภาพบุ ค ลากรแและธุ รกิจ ในเรื่ องการ
บริริการหลังการรขายให้ มีคุณ
ณภาพและสอดคล้ องกับคววามต้ องการขของผู้มาใช้ บริการมาก
ยิ่งขึ
ง ้น

กรอบแนวคิคิดในการวิจัย
จาากการศึกษากการวิจัย “ คความคิดเห็นเกี
น ่ยวกับการบริการหลังกการขายที่มีผลต่
ล อความ
พึงพอใจ ขอองผู้มาใช้ บริการ
ก
บริษษัั ท อิน-จัน หุ่นจําลอง จํากัด ” ผู้ วิจัยได้ กาํ หนดกรอบ
แนวความคิดในการวิ
ด
จัยเพ
พื่อแสดงควาามสัมพันธ์ของตั
อ วแปรอิสระและตั
ร
วแปรรตามไว้ ดังนี้
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รูปแบบการวิจัย
การวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
คณะผู้วิจัยได้ กาํ หนดกลุ่มในการสํารวจข้ อมูลทําประชากรที่ใช้ ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้มา
ใช้ บริการหลังการขายของบริษัท อิน-จัน หุ่นจําลอง จํากัด จํานวน 1410 คน และผู้วิจัยได้
กําหนดขนาดตัวอย่างคือผู้มาใช้ บริการหลังการขายจํานวน 196 คน
สถานที่สาํ รวจ
ร้ าน ME-LIMITED EDTION
สถิติท่ใี ช้ ในการสํารวจ
ใช้ การสุ่มตัวอย่างแบบง่ายโดยใช้ การ random จากสมาชิกที่มาใช้ บริการทั้งหมดเพื่อหา
จํานวนที่ต้องทําการแจกแบบสอบถาม
ขั้นตอนการสร้ างเครื่องมือและการตรวจสอบเครื่องมือ
1) แบบสอบถาม
- ศึกษาค้ นคว้ า เอกสาร ตํารา วารสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
- สร้ างแบบสอบถามแบบเลือกตอบและแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5อันดับ
(Rating Scale) ตามวิธขี องลิเคิร์ท (Likert)
- เมื่อสร้ างเครื่องมือในการศึกษาวิจัยเสร็จแล้ วได้ นาํ แบบสอบถามเสนอให้ ผ้ ูเชี่ยวชาญ
ตรวจสอบความถูกต้ อง ความสมบูรณ์ของเนื้อหา (Content Validity) แล้ วนํา
ข้ อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ ไขแบบสอบถามนั้น

การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิติทีใ่ ช้ในงานวิจยั
ทําการวิเคราะห์ข้อมูล โดยนําข้ อมูลที่รวบรวมได้ ท้งั หมดมาวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์
ทั้งหมดโดยใช้ เครื่องมือสถิติท่ใี ช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการศึกษา ดังนี้
1) การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้ สถิติพ้ ืนฐาน คือ ค่าร้ อยละ
(Percentage)
2) การวิเคราะห์ความคิดเห็นพัฒนาคุณภาพให้ บริการของวิทยาลัยการ
3) ชลประทาน เพื่อสร้ างโอกาสทางการตลาดในยุคประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนใช้ สถิติพ้ ื นฐาน คือ ค่ าเฉลี่ย (x)
และค่ าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.)
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4) การทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis
Testing)
นักศึกษาที่มีลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ต่างกัน มีระดับความคิดเห็นคุณภาพการให้ บริการของวิทยาลัยการชลประทานเพื่อ
สร้ างโอกาสทางการตลาดในยุ คประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนแตกต่ างกันใช้ วิธีการทดสอบด้ วย
ค่าสถิติ ใช้ t-test และ (One Way Analysis of Variance : ANOVA) ในการทดสอบนัยสําคัญ
ของความแตกต่างระหว่างความแปรปรวนของ 2 กลุ่ม และมากกว่า 2 กลุ่มตามลําดับ ทําการ
สรุปผลสมมติฐานว่า ยอมรับ หรือปฏิเสธ ที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 โดยนําเสนอข้ อมูลด้ วยตาราง
ทดสอบสมมติฐาน

สรุปผลการวิจยั
ข้ อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
จากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จํานวน 101 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 62.3 มีอายุ 26-33 ปี จํานวน 61 คน คิดเป็ นร้ อยละ 37.7 มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
20,001-30,000 บาท จํา นวน 42 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 25.9 มี ร ะดั บ การศึ ก ษาปริ ญ ญาโท
จํานวน 78 คน คิดเป็ นร้ อยละ 48.1 มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว จํานวน 54 คน คิดเป็ นร้ อยละ 32.3
2. ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความพึงพอใจ
จากผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความพึงพอใจ
โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้ าน พบว่า ด้ านสถานที่ มีค่าเฉลี่ยมากที่สดุ รองลงมา
ด้ านสินค้ า ซึ่ง 2 ด้ านมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ส่วนด้ านส่งเสริมการตลาด มีความพึง
พอใจในระดั บ มาก และด้ า นราคา มี ค วามพึ ง พอใจในระดั บ ปานกลางเมื่ อพิ จ ารณารายด้ า น
สามารถอธิบายได้ ดังนี้
ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ผู้ท่มี าใช้ บริการหลังการขายของบริษัท อิน-จัน หุ่นจําลอง จํากัดที่มี
ลักษณะทางประชากรศาสตร์แตกต่างกัน จะมีความพึงพอใจในบริการหลังการขายไม่แตกต่างกัน
สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ ดังนี้
กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศแตกต่างกัน จะมีความพึงพอใจในบริการหลังการขาย ในเรื่อง
การให้ บริการด้ วยความเสมอภาค การให้ บริการอย่างรวดเร็ว และตรงต่อเวลา การให้ บริการอย่าง
เพียงพอด้ านบุคลากร การให้ บริการอย่างติดตามต่อเนื่อง การให้ บริการอย่างมีความพัฒนา และ
ภาพรวม ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05
กลุ่มตัวอย่ างที่มีอายุแตกต่ างกัน มีความพึงพอใจในการให้ บริการหลังการขาย ใน
เรื่อง การให้ บริการด้ วยความเสมอภาค การให้ บริการอย่างรวดเร็ว และตรงต่อเวลา การให้ บริการ
อย่างมีความพัฒนา และภาพรวม ไม่แตกต่างกัน แต่ การให้ บริการอย่างเพียงพอด้ านบุคลากร
และการให้ บริการอย่างติดตามต่อเนื่อง แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05
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กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการให้ บริการ
หลังการขาย ในเรื่อง การให้ บริการด้ วยความเสมอภาค การให้ บริการอย่างรวดเร็ว และตรงต่อ
เวลา การให้ บริการอย่างมีความพัฒนา การให้ บริการอย่างเพียงพอด้ านบุคลากร และการ
ให้ บริการอย่างติดตามต่อเนื่อง และภาพรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05
กลุ่มตัวอย่ างที่มีระดับการศึกษาแตกต่ างกัน มีความพึงพอใจในการให้ บริการหลัง
การขาย ในเรื่อง การให้ บริการด้ วยความเสมอภาค การให้ บริการอย่างรวดเร็ว และตรงต่อเวลา
การให้ บริการอย่างเพียงพอด้ านบุคลากร การให้ บริการอย่างมีความพัฒนา และภาพรวม ไม่
แตกต่างกัน แต่ การให้ บริการอย่างติดตามต่อเนื่อง แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ
0.05
กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการให้ บริการหลังการขาย ใน
เรื่อง การให้ บริการด้ วยความเสมอภาค การให้ บริการอย่างรวดเร็ว และตรงต่อเวลา การให้ บริการ
อย่างมีความพัฒนา การให้ บริการอย่างเพียงพอด้ านบุคลากร และการให้ บริการอย่างติดตาม
ต่อเนื่อง และภาพรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05
สมมติฐานที่ 2 ปั จจัยด้ านส่วนประสมทางการตลาด มีความสัมพันธ์ความพึงพอใจ
ของผู้มาใช้ บริการหลังการขายแตกต่างกัน สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ ดังนี้
ปั จจัยด้ านส่วนประสมทางการตลาด ด้ านสินค้ า มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความพึ ง
พอใจของผู้มาใช้ บริการหลังการขายในเรื่อง การให้ บริการอย่ างรวดเร็ว และตรงต่ อเวลา การ
ให้ บริการอย่างเพียงพอด้ านบุคลากร การให้ บริการอย่างมีความพัฒนา และภาพรวม แต่ไม่มี
ความสัมพันธ์กบั การให้ บริการด้ วยความเสมอภาค และการให้ บริการอย่างติดตามต่อเนื่อง อย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.01
ปัจจัยด้ านส่วนประสมทางการตลาด ด้ านราคา มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความพึง
พอใจของผู้มาใช้ บริการหลังการขายในเรื่อง การให้ บริการด้ วยความเสมอภาค การให้ บริการ
อย่ างรวดเร็ว และตรงต่ อเวลา การให้ บริการอย่างเพียงพอด้ านบุคลากร การให้ บริการอย่ าง
ติดตามต่อเนื่อง การให้ บริการอย่างมีความพัฒนา และภาพรวม อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ
0.01
ปัจจัยด้ านส่วนประสมทางการตลาด ด้ านสถานที่ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความ
พึงพอใจของผู้มาใช้ บริการหลังการขายในเรื่อง การให้ บริการด้ วยความเสมอภาค การให้ บริการ
อย่างเพียงพอด้ านบุคลากร การให้ บริการอย่างติดตามต่อเนื่องการให้ บริการอย่างมีความพัฒนา
และภาพรวม แต่ ไม่ มีความสัมพั นธ์กับ การให้ บริการอย่ างรวดเร็ว และตรงต่ อเวลา (อย่ างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.01 และ 0.05
ปัจจัยด้ านส่วนประสมทางการตลาด ด้ านส่งเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์เชิงบวก
กับความพึงพอใจของผู้มาใช้ บริการหลังการขายในเรื่อง การให้ บริการด้ วยความเสมอภาค การ
ให้ บริการอย่างรวดเร็ว และตรงต่อเวลา การให้ บริการอย่างติดตามต่อเนื่อง การให้ บริการอย่างมี
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ความพัฒนา และภาพรวม แต่ ไม่ มีความสัมพันธ์กับ การให้ บริการอย่ างเพียงพอด้ านบุคลากร
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.01 และ 0.05

ข้อเสนอแนะจากการวิจยั
จากการศึ ก ษาความพึ ง พอใจของลู ก ค้ า ต่ อ คุ ณ ภาพการบริ ก ารของ บริ ษั ท อิน -จั น
หุ่นจําลอง จํากัด ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความพึงพอใจ
1) ด้ านสินค้ า
จากการศึกษาพบว่า ภาพรวมความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สดุ เมื่อพิจารณาเป็ น
รายข้ อจากน้ อยไปหามากพบว่า น้ อยที่สุด คือ การซ่อมแซมสินค้ าให้ เหมือนรูปทรงเดิมและการ
เปลี่ยนสินค้ ากรณีชาํ รุด หรือมีตาํ หนิ อยู่ในระดับเดียวกัน รองลงมาคือ มาตรฐานของสินค้ า และ
สูงที่สุดคือรูปแบบบรรจุ ภัณฑ์ของสินค้ า จากการศึกษาผู้วิจัยเห็นว่ า บริษัท อิน-จัน หุ่ นจําลอง
จํากัด ควรหาวิธีเพื่อจัดการปั ญหาในเรื่องของการซ่ อมแซมสินค้ าให้ เหมือนรูปทรงเดิมและการ
เปลี่ยนสินค้ ากรณีชาํ รุด หรือมีตาํ หนิให้ แก่ลูกค้ าที่มาใช้ บริการ โดยการมีการจัดอมรบพนักงานใน
ด้ านของการซ่ อมแซมและ มีการตรวจสอบคุณภาพของสินค้ าทุกชิ้นก่อนส่งถึงมือลูกค้ า ส่วนใน
กรณีท่สี นิ ค้ าชํารุดหรือมีตาํ หนิก่อนถึงมือลูกค้ านั้น ทางบริษัทควรมีการตรวจคุณภาพสินค้ าทุกชิ้น
อย่างระมัดระวังมากขึ้น ในทุกๆขั้นตอนเพื่อไม่ให้ สนิ ค้ าเกิดความเสียหายก่อนส่งมอบสินค้ าถึงมือ
ลูกค้ า
2) ด้ านราคา
จากการศึกษาพบว่า ภาพรวมความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ น
รายข้ อจากน้ อยไปหามากพบว่ า น้ อยที่สุด คือ ราคาสินค้ ามีความยืดหยุ่ นหรือต่ อรองได้ และ
ราคาสินค้ าถูกกว่าคู่แข่ง อยู่ในระดับเดียวกัน รองลงมาคือ ความเหมาะสมด้ านราคา และสูงที่สดุ
คือสามารถชําระเป็ นเงินสดหรื อบัตรเครดิต หรือการผ่ อนชําระได้ จากการศึกษาผู้ วิจัยเห็นว่ า
บริษัท อิน-จัน หุ่ นจําลอง จํากัด ควรหาวิธีเพื่อจัดการปั ญหาในเรื่องของ ราคาสินค้ ามีความ
ยืดหยุ่นหรือต่อรองได้ และ ราคาสินค้ าถูกกว่าคู่แข่ง ที่อยู่ในระดับเดียวกัน โดยทางบริษัท ควรมี
การปรับเปลี่ยนราคาสินค้ าให้ ลดลงจากเดิม และ ศึกษาราคาสินค้ าของคู่แข่งขันภายในตลาดว่ามี
ค่าเฉลี่ยเหมาะสมที่เท่าใด และนําราคานั้นมาปรับปรุงในการกําหนดราคาสินค้ า
3) ด้ านสถานที่
จากการศึกษาพบว่า ภาพรวมความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สดุ เมื่อพิจารณาเป็ น
รายข้ อจากน้ อยไปหามากพบว่า น้ อยที่สดุ คือ สถานที่มีท่จี อดรถให้ บริการเพียงพอ และรองลงมา
คือ บรรยากาศของร้ านและพนักงานเป็ นมิตรพร้ อมให้ บริการอยู่เสมอ ภายในสํานักงานมีความ
กว้ างขวางเพียงพอต่อผู้ใช้ บริการ การเดินทางมีความสะดวกสบายและพบสถานที่ได้ ง่าย ทั้ง3 ข้ อ
มีค วามพึ งพอใจอยู่ ใ นระดับมากที่สุด เหมือนกัน จากการศึ ก ษาผู้ วิจัยเห็นว่ า บริ ษัท อิน -จัน
หุ่ นจําลอง จํากัด ควรหาวิธีเพื่อจัดการปั ญหาในเรื่องของ สถานที่มีท่จี อดรถให้ บริการเพียงพอ
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ควรมีการจัดหาสถานที่ในการจอดรถให้ แก่ลูกค้ าที่มาใช้ บริการเพิ่มมากขึ้นเพื่อเป็ นการอํานวย
ความสะดวกให้ แก่ลูกค้ าที่มาใช้ บริการ
4) ด้ านการส่งเสริมการตลาด
จากการศึกษาพบว่า ภาพรวมความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ข้ อจากน้ อยไปหามากพบว่า น้ อยที่สดุ คือ การให้ คูปองส่วนลดลูกค้ าในการใช้ บริการครั้งต่อไป
รองลงมาคือ การรับประกันการซ่อมแซมของสินค้ าตามระยะเวลาที่กาํ หนดโดยไม่มีค่าใช้ จ่าย และ
การเปลี่ยนสินค้ าในระยะเวลาที่กาํ หนดโดยไม่มีค่าใช้ จ่าย นั้นอยู่ในระดับเดียวกัน จากการศึกษา
ผู้วิจัยเห็นว่า บริษัท อิน-จัน หุ่นจําลอง จํากัด ควรหาวิธีเพื่อจัดการปั ญหาในเรื่องของมีการให้
คูปองส่วนลดในการใช้ บริการครั้งต่อไป ให้ กับลูกค้ าที่มาใช้ บริการเพื่อเป็ นการส่งเสริมการขาย
สินค้ าในครั้งต่อไป

ความพึงพอใจในการให้บริการหลังการขาย
1) การให้ บริการด้ านความเสมอภาค
จากการศึกษาพบว่า ภาพรวมความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สดุ เมื่อพิจารณาเป็ น
รายข้ อจากน้ อยไปหามากพบว่า น้ อยที่สดุ คือ ท่านได้ รับการบริการหลังการขายตามมาตรฐาน
อย่างเหมาะสม รองลงมาคือ ท่านได้ รับบริการตามลําดับก่อนหลังตามระเบียบเสมอ บริษัท
ให้ บริการโดยไม่แบ่งแยกผู้มารับบริการ และ ท่านได้ รับความเท่าเทียมกันในการให้ บริการหลัง
การขาย อยู่ในระดับเดียวกัน จากการศึกษาผู้วิจัยเห็นว่า บริษัท อิน-จัน หุ่นจําลอง จํากัด ควรหา
วิธีเพื่อจัดการปั ญหาในเรื่องของการปรั บปรุงเรื่องบริการหลังการขายให้ มีความเหมาะสมมาก
ยิ่งขึ้น โดยการจัดอบรมพนั กงานหรื อมีการมอบรางวัลให้ แก่ พนักงานดีเด่ นประจําปี เพื่ อเป็ น
แรงผลักดันในการทํางาน
2) การให้ บริการอย่างรวดเร็วและตรงต่อเวลา
จากการศึกษาพบว่า ภาพรวมความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ข้ อจากน้ อยไปหามากพบว่า น้ อยที่สดุ คือ พนักงานของบริษัท อิน-จัน มีข้ันตอนการปฏิบัติงาน
แบ่ งแยกกันอย่ างชั ดเจน และพนักงานของบริษัท อิน-จัน มีความตรงต่ อเวลาเมื่อถึงเวลานัด
หมายของท่าน ทั้ง2ข้ อนี้อยู่ในระดับเดียวกัน รองลงมาคือ พนักงานของบริษัท อิน-จัน ให้ บริการ
แก่ท่านด้ วยความรวดเร็วต่อเวลาที่ท่านต้ องการและพนักงานของบริษัท อิน-จัน ให้ บริการแก่ท่าน
ทุกช่วงเวลาปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม(10.30 -21.00 น.)ทั้ง2ข้ อนี้มีอยู่ในระดับเดียวกัน จาก
การศึกษาผู้วิจัยเห็นว่า บริษัท อิน-จัน หุ่นจําลอง จํากัด ควรหาวิธีเพื่อจัดการปัญหาในเรื่องของ
การปรับปรุงเรื่อง พนักงานของบริษัท อิน-จัน มีข้ันตอนการปฏิบัติงานแบ่งแยกกันอย่างชัดเจน
และพนักงานของบริษัท อิน-จัน มีความตรงต่อเวลาเมื่อถึงเวลานัดหมายของท่าน โดยการจัดการ
แบ่ งหน้ าที่แยกแยะภาระของพนักงานแต่ละคนเป็ นหมวดหมู่ทาํ งานไม่ซาํ้ ซ้ อนกับเพื่อสนองต่ อ
ความต้ องการของลูกค้ าที่มาใช้ บริการและควรมีตารางนัดหมายอย่างชัดเจน วางแผนการเดินทาง
ล่วงหน้ าหากต้ องออกนอกสถานที่เพื่อไปถึงที่หมายได้ ตรงต่อเวลา
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3) การให้ บริการอย่างเพียงพอด้ านบุคลากร
จากการศึกษาพบว่า ภาพรวมความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ข้ อ จากน้ อ ยไปหามากพบว่ า น้ อยที่สุด คือ พนั กงานของบริ ษั ท อิน -จั น มี ค วามรู้แ ละความ
เชี่ยวชาญเพียงพอในการให้ บริการแก่ท่าน รองลงมาคือ พนักงานของบริษัท อินจัน มีช่างซ่ อม
ช่างเทคนิค เพียงพอต่อการบริการหลังการขาย พนักงานของบริษัท อินจันได้ อาํ นวยความสะดวก
ให้ ท่านในการติดต่ อประสานงานอย่ างราบรื่นและเพียงพอ และ พนักงานของบริษัท อินจัน มี
จํานวนเพียงพอต่อการให้ บริการหลังการขาย ทั้ง3ข้ ออยู่ในระดับเดียวกัน จากการศึกษาผู้วิจัยเห็น
ว่ า บริษัท อิน-จัน หุ่ นจําลอง จํากัด ควรหาวิธีเพื่อจัดการปั ญหาในเรื่องของการปรับปรุงเรื่อง
พนักงานของบริษัท อิน-จัน มีความรู้และความเชี่ยวชาญเพียงพอในการให้ บริการแก่ท่านโดยการ
จัดอบรมให้ พนักงานและมีการหมุนเวียนงานกันทําในทุก ๆ 1-3 เดือนเพื่อพนักงานจะได้ มีทกั ษะ
ในการทํางานและประสบการณ์ท่สี ามารถตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าที่มาใช้ บริการได้ อย่าง
4) การให้ บริการอย่างติดตามต่อเนื่อง
จากการศึกษาพบว่า ภาพรวมความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ข้ อจากน้ อยไปหามากพบว่ า น้ อยที่สุด คือ พนั กงานของบริ ษั ท อินจั น มีการติดตามผลการ
ให้ บริการหลังการขายอย่ างสมํ่าเสมอ พนักงานของบริษัท อินจัน มีการดูแลเอาใจใส่ในการ
ให้ บริการหลังการขายอย่างต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ และบริษัท อินจัน มีการตรวจสอบผลการ
ให้ บริการหลังการขายทุกครั้ง ทั้ง 3 ข้ อนั้นอยู่ในระดับเดียวกัน จากการศึกษาผู้วิจัยเห็นว่า บริษัท
อิน-จัน หุ่นจําลอง จํากัด ควรหาวิธีเพื่อจัดการปั ญหาในเรื่องของการปรับปรุงเรื่อง ทั้ง3 เรื่อง
กล่าวกล่าวมา โดยการพัฒนากระบวนการติดตามงานหรือบริการหลังการขายให้ ดีย่ิงขึ้น ถึงแม้ ว่า
ทั้ง 3 ข้ อจะอยู่ในระดับมาก อยู่แล้ วก็ตามเพื่อเป็ นการพัฒนาคุณภาพให้ แก่ทาง บริษัท อิน-จัน
หุ่นจําลอง จํากัด
5) การให้ บริการอย่างมีความพัฒนา
จากการศึกษาพบว่า ภาพรวมความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ข้ อจากน้ อยไปหามากพบว่า น้ อยที่สุด คือ บริษัท อิน-จันจํากัด มีพัฒนารูปแบบการให้ บริการ
เพื่อรองรับลูกค้ าจากต่างประเทศที่จะหลั่งไหลเข้ ามาในการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่าง
เพียงพอ รองลงมาคือ บริษัท อินจัน จํากัด มีการนําข้ อผิดพลาดและบกพร่องมาปรับปรุงแก้ ไข
อยู่เสมอ และ บริษัท อิน-จัน จํากัด มีการปรับปรุงการให้ บริการหลังการขายอยู่เสมออยู่ในระดับ
เดียวกัน จากการศึกษาผู้วิจัยเห็นว่า บริษัท อิน-จัน หุ่นจําลอง จํากัด ควรหาวิธเี พื่อจัดการปัญหา
ในเรื่องของการปรับปรุงเรื่อง บริษัท อิน-จัน จํากัด มีพัฒนารูปแบบการให้ บริการเพื่อรองรับ
ลูกค้ าจากต่างประเทศที่จะหลั่งไหลเข้ ามาในการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเพียงพอ
โดยการทําโฆษณาลงเว็บไซน์หรือฝึ กทักษะทางด้ านภาษาให้ แก่พนักงานเพื่อเป็ นการเตรียมความ
พร้ อมรับลูกค้ าจากต่ างประเทศที่จะหลั่งไหลเข้ ามาในการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและ
ลูกค้ าชาวต่างชาติอกี ด้ วย
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