ความพึงพอใจของลูกค้าทีม่ ีต่อคุณภาพการให้บริการของ
บริษทั ทรัพย์ธานี เครือ่ งจักรกล จํ ากัด จังหวัดกาญจนบุรี
นายสุรพงษ์ ธีระภาพ*
ดร.ชํานาญ ปิ ยวนิชพงษ์**

บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่องความพึงพอใจของลูกค้ าต่อคุณภาพการให้ บริการของบริษัท ทรัพย์ธานี
เครื่องจักรกล จํากัด จังหวัดกาญจนบุรี มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของ
ลูกค้ าต่อคุณภาพการให้ บริการของบริษัท ทรัพย์ธานี เครื่องจักรกล จํากัด 2) เพื่อเปรียบเทียบ
ความพึงพอใจของลูกค้ าต่อคุณภาพการให้ บริการ บริษัท ทรัพย์ธานี เครื่องจักรกล จํากัด จําแนก
ตาม ปัจจัยส่วนบุคคลซึ่งประกอบด้ วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ การวิจัยนี้เป็ น
การศึกษาเชิงพรรณนาโดยใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูลจากการสุ่ม
ตัวอย่างประชากรแบบบังเอิญ คือ ลูกค้ าที่เข้ ามาใช้ บริการ บริษัท ทรัพย์ธานี เครื่องจักรกล จํากัด
จังหวัดกาญจนบุรี การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติเพื่อการบรรยาย ได้ แก่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติ t-test และค่าสถิติ F-test (One Way Analysis of Variance:
ANOVA)
จากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย มีระดับความพึงพอใจต่อ
คุณภาพการให้ บริการของบริษัท ทรัพย์ธานี เครื่องจักรกล จํากัด โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า ด้ านการขาย ลูกค้ ามีระดับความพึงพอใจมากที่สดุ ส่วนด้ านการ
สถานที่ ด้ านเทคนิคการใช้ งานและด้ านอะไหล่ ท้งั 3 ด้ านมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ส่วน
ด้ านสินเชื่อความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง
ผลการทดสอบสมมุติฐานด้ านประชากรศาสตร์ พบว่ า ลูกค้ าที่มีเพศแตกต่ างกันมี
ความพึ ง พอใจต่ อ คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารของบริ ษั ท ทรั พย์ ธ านี เครื่ อ งจัก รกล จํา กัด จั ง หวั ด
กาญจนบุรีไม่แตกต่างกัน และลูกค้ าที่มีอายุแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้ บริการ
ของบริษัท ทรัพย์ธานี เครื่องจักรกล จํากัด จังหวัดกาญจนบุรี ไม่แตกต่างกัน ยกเว้ นด้ านเทคนิค
การใช้ ง านมี ค วามแตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย สํา คั ญ ทางสถิ ติ ท่ีร ะดั บ 0.05 และลู ก ค้ า ที่มี ร ะดั บ
การศึกษาแตกต่ างกันมีระดับความพึงพอใจต่ อคุณภาพการให้ บริการที่ไม่ แตกต่ างกัน ยกเว้ น
คุ ณ ภาพการบริ ก ารด้ า นสถานที่ ท่ี มี ค วามแตกต่ า งอย่ า งมี นั ย สํา คั ญ ทางสถิ ติ ท่ี ร ะดั บ 0.05
นอกจากนั้นยังพบว่ า ลูกค้ าที่มีอาชีพแตกต่ างกันมีความพึ งพอใจต่ อคุณภาพการให้ บริ การไม่
แตกต่ างกัน และสุดท้ ายลูกค้ าที่มีรายได้ แตกต่ างกันมีความพึงพอใจต่ อคุณภาพการให้ บริ การ
แตกต่างกัน ยกเว้ นคุณภาพการบริการด้ านสถานที่และคุณภาพการบริการด้ านเทคนิคการใช้ งานที่
มีความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน
*นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขา ธุรกิจอาเซียน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
**ที่ปรึกษางานวิจัยหลัก
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ความสําคัญและทีม่ าของปั ญหา
เนื่องจากประเทศไทยในอดีตเป็ นประเทศเกษตรกรรมเป็ นส่วนใหญ่ จึงทําให้ มีพ้ ืนที่
ทางการเกษตรมากมาย ในแถบภาคกลาง ภาคเหนือ และอีสาน ซึ่งส่วนใหญ่ได้ แก่ การปลูกข้ าว
ไร่ อ้อย ไร่ มัน และการทําสวนผัก เป็ นต้ น การประกอบอาชีพส่วนใหญ่ จึงอาศัยแรงงานจากสัตว์
และคน ในการขับเคลื่อนกิจกรรมในชีวิตประจําวัน เช่น การใช้ ควายเพื่อไถนา ลากเกวียน จนถึง
การขนย้ ายผลิตผลทางการเกษตร ชีวิตเป็ นอยู่อย่างเรียบง่ าย เมื่อเวลาผ่านไปโลกได้ เปลี่ยนไป
นวั ตกรรมต่ า งๆ เข้ า มาในประเทศไม่ ว่า จะเป็ นเครื่ องจัก รกล เทคโนโลยี ยานพาหนะ ทํา ให้
ประเทศไทยพั ฒ นาและกลายเป็ นประเทศอุ ต สาหกรรมที่ มี ก ํา ลั ง การผลิ ต สู ง ในแต่ ล ะปี
ผู้ประกอบการหลากหลายอาชีพได้ ถือกําเนิดขึ้นเพื่อดําเนินธุรกิจให้ สอดคล้ องและแสวงหาผล
กําไร
หนึ่ งในธุรกิจที่ช่วยขับเคลื่ อนเกษตรกรรมของประเทศไทยให้ มีประสิทธิภ าพ คือ
บริษัทห้ างร้ านที่เป็ นผู้จาํ หน่ายเครื่องจักรกลทางการเกษตร เนื่องจากเครื่องจักรกลทางการเกษตร
จะช่วยอํานวยความสะดวกและสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทําเกษตรกรรมได้ หลายเท่าเมื่อ
เทียบกับการใช้ แรงงานจากคนและสัตว์เช่นในอดีต เครื่องจักรกลที่เป็ นที่นิยมสําหรับชาวไร่ชาวนา
คือ รถแทรกเตอร์ รถไถเดินตาม เครื่องพ่ นยาฆ่ าแมลงและเครื่องนวดข้ าว เป็ นต้ น ซึ่งการนํา
นวัตกรรมต่างๆ เหล่ านี้มาใช้ ในประเทศไทยสามารถสร้ างผลผลิตให้ กับชาวเกษตรกรและสร้ าง
รายได้ ให้ กับผู้ ประกอบการธุ รกิจเครื่ องจักรกล ในปั จ จุ บัน ผู้ ประกอบธุรกิจเครื่ องจักรกลทาง
การเกษตรมีอยู่มากมาย และมีการแข่งขันสูง เนื่องจากมีหลากหลายยี่ห้อให้ เลือกใช้ เช่น คูโบต้ า
นิวส์ฮอลแลนด์(Ford)
จอนเดียร์ และเมซซี่เฟอร์กุสัน ผู้บริโภคจึงมีอาํ นาจการต่ อรองสูง
ผู้ประกอบการต้ องดําเนินธุรกิจภายใต้ แรงกดดันและการแข่งขันอยู่ตลอดเวลา กุญแจสําคัญคือ
การบริ ก ารเพื่ อ สร้ า งความพึ ง พอใจสูงสุด ต่ อลู กค้ า การสร้ า งความพึ ง พอใจให้ กับ ลู กค้ า นั้ น มี
ความสําคัญ ทั้งนี้กเ็ พื่อเป็ นการแสวงหาลูกค้ าใหม่และรักษาไว้ ซ่ึงลูกค้ าเก่าโดยใช้ การบริการเป็ น
กุญแจสําคัญนั่นเอง ในธุรกิจเครื่องจักรกล การบริการส่วนใหญ่ จะประกอบด้ วย 1) การบริการ
ด้ านการขาย 2) บริการเรื่องของสถานที่ 3) บริการด้ านอะไหล่ 4) บริการด้ านสินเชื่อ 5) บริการ
ด้ านเทคนิคการใช้ งาน (TEST DRIVE )
จะเห็นได้ ว่าการประกอบธุรกิจต้ องอาศัยการบริการที่มีคุณภาพเพื่ อสร้ างความพึ ง
พอใจ ดังนั้น ผู้วิจัยได้ เห็นความสําคัญของคุณภาพการให้ บริการ อาทิเช่น คุณภาพการบริการด้ าน
อะไหล่ คุณภาพการบริการด้ านการขาย คุณภาพการบริการด้ านสถานที่ คุณภาพการบริการด้ าน
สินเชื่อ และคุณภาพการบริการด้ านเทคนิคการใช้ งาน เพื่อสร้ างความพึงพอใจให้ กบั ลูกค้ า ผู้วิจัย
จึงมีความต้ องการที่จะศึกษาในหัวข้ อ ความพึงพอใจของลูกค้ าต่อคุณภาพการบริการของ บริษัท
ทรัพย์ธานี เครื่องจักรกล จํากัด จังหวัดกาญจนบุรี โดยข้ อมูลในการวิจัยครั้งนี้ผ้ ูท่สี นใจหรือศึกษา
สามารถนําไปใช้ เป็ นข้ อมูลประกอบ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการประกอบธุรกิจหรือหน่วยงานใน
อนาคต
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วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของลูกค้ าต่ อคุ ณภาพการให้ บริ การของ บริ ษัท
ทรัพย์ธานี เครื่องจักรกล จํากัด
2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของลูกค้ าต่อคุณภาพการให้ บริการ บริษัท ทรัพย์
ธานี เครื่องจักรกล จํากัด จําแนกตาม ปัจจัยส่วนบุคคลซึ่งประกอบด้ วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา
อาชีพ และรายได้

สมมติฐาน
1. ลูกค้ าของ บริษัท ทรัพย์ธานี เครื่องจักรกล จํากัด ที่มีเพศแตกต่างกันมีความพึง
พอใจต่อคุณภาพการให้ บริการที่แตกต่างกัน
2. ลูกค้ าของ บริษัท ทรัพย์ธานี เครื่องจักรกล จํากัด ที่มอี ายุแตกต่างกันมีความพึง
พอใจต่อคุณภาพการให้ บริการที่แตกต่างกัน
3. ลูกค้ าของ บริษัท ทรัพย์ธานี เครื่องจักรกล จํากัด ที่มรี ะดับการศึกษาแตกต่างกัน
มีระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้ บริการแตกต่างกัน
4. ลูกค้ าของ บริษัท ทรัพย์ธานี เครื่องจักรกล จํากัด ที่มอี าชีพแตกต่างกันมีความ
พึงพอใจต่อคุณภาพการให้ บริการแตกต่างกัน
5. ลูกค้ าของ บริษัท ทรัพย์ธานี เครื่องจักรกล จํากัด ที่มรี ายได้ แตกต่างกันมีความ
พึงพอใจต่อคุณภาพการให้ บริการแตกต่างกัน

ขอบเขตของการวิจยั
ตัวแปรอิสระ (Independent
variable) ประชากรศาสตร์ คือ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพและรายได้
ตัวแปรตาม (Dependent variable) คุณภาพการให้ บริการ 5 ด้ านคือ 1.ด้ านสถานที่
2.ด้ านการขาย 3.ด้ านสินเชื่อ 4.ด้ านเทคนิคการใช้ งาน 5.ด้ านอะไหล่

ประโยชน์ทีค่ าดว่าจะได้รบั
1. สามารถนําผลที่ได้ จากการวิจัยไปกําหนดแนวทางในการฝึ กอบรมพนั กงานที่
รับผิดชอบงานบริการในแต่ละด้ าน ของบริษัท ทรัพย์ธานี เครื่องจักรกล จํากัด ให้ มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
2. สามารถนํา ผลที่ไ ด้ จ ากการวิ จั ย ไปศึ ก ษาในเชิ ง ลึ ก หรื อ ต่ อ ยอดทางการศึ ก ษา
สําหรับผู้ท่สี นใจหรือนักศึกษาทุกท่าน
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3. สามารถทําให้ ผ้ ูประกอบการหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้ องเข้ าใจความสําคัญของคุณภาพ
การให้ บริการ และนําผลที่ได้ จากการศึกษานี้ไปพัฒนาคุณภาพการบริการในธุรกิจของตนเองใน
อนาคตเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

กรอบแนวคิดในการวิจยั
ตัวแปรตาม
ความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการของ
บริษทั ทรัพย์ธานี เครือ่ งจักรกล จํ ากัด
1. ด้ านสถานที่
2. ด้ านการขาย
3. ด้ านสินเชื่อ
4 ด้ านเทคนิคการใช้ งาน
5. ด้ านอะไหล่

ตัวแปรอิสระ
ประชากรศาสตร์
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. อาชีพ
5. รายได้

วิธีดาํ เนินการวิจยั
เพื่ อ ศึก ษาความพึ ง พอใจของลู กค้ า ต่ อ คุ ณ ภาพการบริ ก ารของ บริ ษั ท ทรั พย์ ธ านี
เครื่องจักรกล จํากัด จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีวิธดี าํ เนินการวิจัย ดังนี้

รูปแบบการวิจยั
การวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research)

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
คณะผู้วิจัยได้ กาํ หนดกลุ่มในการสํารวจข้ อมูลประชากรที่ใช้ ในการศึกษาครั้งนี้ คือ
ลูกค้ าที่เข้ ามาใช้ บริการ บริษัท ทรัพย์ธานี เครื่องจักรกล จํากัด และผู้วิจัยได้ กาํ หนดขนาดตัวอย่าง
คือ ลูกค้ าที่เข้ ามาใช้ บริการ บริษัท ทรัพย์ธานี เครื่องจักรกล จํากัด จํานวน 205 คน

สถานทีส่ าํ รวจ
บริษัท ทรัพย์ธานี เครื่องจักรกล จํากัด จังหวัดกาญจนบุรี

วิธีการสุ่มตัวอย่าง (Sampling Method)
ผู้ วิ จั ย ใช้ วิ ธี ก ารสุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบไม่ อ าศั ย ความน่ า จะเป็ น (Non-probability
Sampling) โดยใช้ การสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling)
536

ขั้นตอนการสร้างเครือ่ งมือและการตรวจสอบเครือ่ งมือ
1) แบบสอบถาม
- ศึกษาค้ นคว้ า เอกสาร ตํารา วารสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
- สร้ างแบบสอบถามแบบเลือกตอบและแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 อันดับ
(Rating Scale) ตามวิธขี องลิเคิร์ท (Likert)
- เมื่อสร้ างเครื่ องมือในการศึก ษาวิจัยเสร็จแล้ ว ได้ นําแบบสอบถามเสนอให้
ผู้เชี่ยวชาญ 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 คือค่าร้ อยละ
(Percentage)
2) การวิเคราะห์ความความพึงพอใจของลูกค้ าต่อคุณภาพการให้ บริการของบริษัท
ทรัพย์ธานี เครื่องจักรกล จํากัด ใช้ สถิติพ้ ืนฐาน คือ ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.)
3) การทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing) นักศึกษาที่มีลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ต่างกัน มีระดับความพึงพอใจของลูกค้ าต่อคุณภาพการให้ บริการของ บริษัท ทรัพย์
ธานี เครื่องจักรกล จํากัดแตกต่างกันใช้ วิธกี ารทดสอบด้ วยค่าสถิติ ใช้ t-test และ (One Way
Analysis of Variance : ANOVA) ในการทดสอบนัยสําคัญของความแตกต่างระหว่างความ
แปรปรวนของ 2 กลุ่ม และมากกว่า 2 กลุ่มตามลําดับ ทําการสรุปผลสมมติฐานว่า ยอมรับ หรือ
ปฏิเสธ ที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 โดยนําเสนอข้ อมูลด้ วยตารางทดสอบสมมติฐาน

สรุปผลการวิจยั
ความพึ ง พอใจของลู ก ค้ าต่ อ คุ ณ ภาพการให้ บริ ก ารของ บริ ษั ท ทรั พ ย์ ธ านี
เครื่องจักรกล จํากัด
จากผลการศึกษาพบว่ า ความพึงพอใจของลูกค้ าต่ อคุณภาพการบริการของ บริษัท
ทรัพย์ธานี เครื่องจักรกล จํากัด จังหวัดกาญจนบุรี โดยภาพรวมความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณารายด้ าน พบว่า ด้ านการขายมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สดุ ด้ านสถานที่ ด้ าน
เทคนิคการใช้ งานและด้ านอะไหล่ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ส่วนด้ านสินเชื่อมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับปานกลาง
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ผลการทดสอบสมมุติฐาน
ลู ก ค้ า ที่เ ข้ า มาใช้ บ ริ ก าร บริ ษั ท ทรั พ ย์ ธ านี เครื่ อ งจั ก รกล จํา กัด ที่มี ลั ก ษณะทาง
ประชากรศาสตร์ แตกต่ างกันมีความพึ งพอใจต่ อคุ ณภาพการให้ บริการของ บริษัท ทรั พย์ธานี
เครื่องจักรกล จํากัด แตกต่างกัน
สมมุติฐานที่ 1 ผลการทดสอบ: ลูกค้ าของ บริษัท ทรัพย์ธานี เครื่องจักรกล จํากัด ที่มี
เพศแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้ บริการที่ไม่แตกต่าง
สมมุติฐานที่ 2 ผลการทดสอบ: ลูกค้ าของ บริษัท ทรัพย์ธานี เครื่องจักรกล จํากัด ที่มี
อายุแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้ บริการที่ไม่แตกต่างกัน ยกเว้ น ด้ านเทคนิคการ
ใช้ งานที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05
สมมุติฐานที่ 3 ผลการทดสอบ: ลูกค้ าของ บริษัท ทรัพย์ธานี เครื่องจักรกล จํากัด ที่มี
ระดั บ การศึ ก ษาแตกต่ า งกัน มีระดับ ความพึ ง พอใจต่ อคุ ณ ภาพการให้ บ ริ การที่ไ ม่ แ ตกต่ า งกัน
ยกเว้ น คุณภาพการบริการด้ านสถานที่ท่มี ีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05
สมมุติฐานที่ 4 ผลการทดสอบ: ลูกค้ าของบริษัท ทรัพย์ธานี เครื่องจักรกล จํากัด ที่มี
อาชีพแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้ บริการไม่แตกต่างกัน
สมมุติฐานที่ 5 ผลการทดสอบ: ลูกค้ าของ บริษัท ทรัพย์ธานี เครื่องจักรกล จํากัด ที่มี
รายได้ แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้ บริการแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ยกเว้ น คุณภาพการบริการด้ านสถานที่และคุณภาพการบริการด้ านเทคนิคการใช้
งานที่ไม่แตกต่างกัน
อภิปรายผลการวิจยั
จากผลการศึกษาความพึงพอใจของลูกค้ าต่ อคุณภาพการบริการของ บริษัท ทรัพย์
ธานี เครื่องจักรกล จํากัด จังหวัดกาญจนบุรี ภาพรวมความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
แต่ละด้ านสามารถสรุปผลทั้ง 5 ด้ านได้ ดังนี้
1) คุณภาพการบริการด้ านสถานที่ จากการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของลูกค้ าอยู่
ในระดับมาก แสดงให้ เห็นว่า บริษัท ทรัพย์ธานี เครื่องจักรกล จํากัด สามารถบริหารจัดการด้ าน
สถานที่ได้ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เช่ น พื้นที่จอดรถยนต์ส่วนตัว พื้นที่ในการขนย้ าย
สิน ค้ า รวมถึงความปลอดภัยในการทํา ธุรกรรม และความสะอาดของสถานที่ ซึ่ งการศึ กษานี้
สอดคล้ องกับแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์, ปริญ ลักษิตานนท์, ศุภร เสรีรัตน์ และองอาจ ประ
วานิช (2541, หน้ า 210 - 212) กล่าวว่า บริการ (Service) เป็ นกิจกรรมผลประโยชน์หรือ
ความพึงพอใจที่จะสนองความต้ องการแก่ลูกค้ า สถานที่ (Place) ต้ องสามารถสร้ างความเชื่อมั่น
และความสะดวกให้ กับผู้ท่มี าติดต่อ เช่น ธนาคารต้ องมีสถานที่กว้ างขวาง ออกแบบให้ เกิดความ
คล่ องตัวแก่ผ้ ูมาติดต่ อ มีท่ีน่ังเพียงพอ มีบรรยากาศที่จะสร้ างความรู้สึกที่ดี รวมทั้งเสียงดนตรี
เบาๆ ประกอบด้ วย
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2) คุณภาพการบริการด้ านการขาย จากการศึกษาพบว่าความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากที่สุดแสดงให้ เห็นว่า บริษัท ทรัพย์ธานี เครื่องจักรกล จํากัด มีวิธีการฝึ กอบรมพนักงานขาย
อย่างมีประสิทธิภาพ ทําให้ พนักงานขายมีความสุภาพอ่อนหวาน ใช้ วาจาไพเราะ และเป็ นผู้รับฟัง
ความคิดเห็นของลูกค้ า ไม่ มุ่งขายสินค้ าเพียงอย่ างเดียวเท่านั้น อีกทั้งผู้ขายทําหน้ าที่ในการขาย
ด้ วยความน่ าเชื่อถือสามารถนําเสนอข้ อมูลได้ อย่ างคล่ องแคล่ วและเข้ าใจได้ ง่าย ซึ่งการศึกษานี้
สอดคล้ องกับแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์, ปริญ ลักษิตานนท์, ศุภร เสรีรัตน์ และองอาจ ประ
วานิช (2541, หน้ า 210 - 212) กล่าวว่า บุคคล (People) พนักงานที่ขายบริการต้ องมีการ
แต่งตัวที่เหมาะสม บุคลิกดี หน้ าตายิ้มแย้ มแจ่มใส พูดจาไพเราะ เพื่อให้ ลูกค้ าเกิดความประทับใจ
ต้ องสร้ างความพอใจให้ ลูกค้ า โดยเน้ นการใช้ การรับฟังคําแนะนําและข้ อเสนอแนะของลูกค้ า การ
สํารวจข้ อมูลลูกค้ าและการเปรียบเทียบ ทําให้ ได้ รับข้ อมูลเพื่อการแก้ ไขปรับปรุงบริการให้ ดีข้ ึน
คริสโตเฟอร์ เลิฟล็อค (Lovelock. 1996: 236 กล่าวว่า ความน่าเชื่อถือ (Credibility) บริษัท
และบุคลากรต้ องสามารถสร้ างความเชื่อมั่นและความไว้ วางใจในบริการโดยเสนอบริการที่ดีท่สี ุด
แก่ลูกค้ า
3) คุณภาพการบริการด้ านสินเชื่อ จากการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจอยู่ในระดับ
ปานกลาง จากการศึกษาแสดงให้ เห็นว่า คุณภาพการบริการด้ านสินเชื่อของ บริษัท ทรัพย์ธานี
เครื่องจักรกล จํากัด ยังไม่สามารถสร้ างความพึงพอใจสูงสุดให้ กบั ลูกค้ าได้ เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ด้ านพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้ า คือ พนักงานฝ่ ายสินเชื่ออธิบายรายละเอียด
ของการขอสินเชื่อไม่ชัดเจนเข้ าใจยาก และวิธผี ่อนชําระของสินเชื่อไม่ค่อยมีความยืดหยุ่นต่อความ
ต้ องการของลูกค้ า ซึ่งบริษัท ทรัพย์ธานี เครื่องจักรกล จํากัด ควรหาทางแก้ ไขร่วมกับผู้ให้ สนิ เชื่อ
เช่น การเพิ่มความยืดหยุ่นในการชําระหนี้ให้ กบั ลูกค้ าเพื่อสร้ างความพึงพอใจต่อลูกค้ าให้ มากขึ้น
ในอนาคต ซึ่งการศึกษานี้สอดคล้ องกับแนวคิดของ (ปณิศา ลัญชานนท์, 2548, หน้ า 163)
บริการ (Service) เป็ นกิจกรรม ผลประโยชน์ หรือความพึงพอใจที่สามารถตอบสนอง ความ
ต้ องการของลูกค้ าได้ เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล โรงแรม ธนาคาร เป็ นต้ น
4) คุณภาพการบริการด้ านเทคนิคการใช้ งาน จากการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจอยู่
ในระดับมาก แสดงให้ เห็นว่าบริษัท ทรัพย์ธานี เครื่องจักรกล จํากัด สามารถออกแบบโปรแกรม
การบริการด้ านเทคนิคการใช้ งาน หรือที่เรียกกันว่า Test drive ได้ ตอบสนองความต้ องการของ
ลูกค้ า ซึ่งบริการด้ านเทคนิคการใช้ งานสามารถช่วยให้ ลูกค้ าเข้ าใจระบบการทํางานและกลไกการ
ทํา งานของสิน ค้ า ซึ่ ง พนั ก งานสาธิต ต้ อ งมี ค วามใจเย็น สุภ าพเรี ยบร้ อ ย มี ค วามเป็ นมื อ อาชี พ
สามารถอธิบ ายรายละเอีย ดได้ อ ย่ า งครบถ้ ว น และระยะเวลาการสาธิต ต้ อ งไม่ น้ อ ยและนาน
จนเกินไป ซึ่งการศึกษานี้สอดคล้ องกับแนวคิดของ (คริสโตเฟอร์ เลิฟล็อค Lovelock. 1996:
236 อ้ างใน ณัฐกฤตา ชิดนอก 2551) กล่ าวว่า ความสามารถ (Competence) บุคลากรที่
ให้ บริการต้ องมีความชํานาญและมีความรู้ความสามารถในงาน
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5) คุณภาพการบริการด้ านอะไหล่ จากการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก แสดงให้ เห็นว่ า บริษัท ทรัพย์ธานี เครื่องจักรกล จํากัด สามารถเข้ าถึงความต้ องการของ
ลูกค้ าได้ อย่างแม่ นยําโดยใช้ บริการด้ านอะไหล่ ท่มี ีประสิทธิภาพรวดเร็วเข้ าใจลูกค้ าที่ชอบความ
สะดวกสบาย สามารถสร้ างความพึงพอใจให้ กบั ลูกค้ าในระยะยาว อีกทั้งยังช่วยสร้ างภาพลักษณ์ท่ี
ดีให้ กบั บริษัท ทรัพย์ธานี เครื่องจักรกล จํากัด เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า การบริการเปลี่ยน
อะไหล่ นอกสถานที่เพื่อความสะดวกของลูกค้ าสามารถสร้ างความพึงพอใจได้ มากที่สุด ในเรื่อง
ความเหมาะสมของราคาอะไหล่มีความพึงพอใจน้ อยที่สดุ เมื่อเทียบจากสี่ปัจจัย เนื่องจากอะไหล่ท่ี
บริษัท ทรัพย์ธานี เครื่องจักรกล จํากัด จําหน่ายเป็ นอะไหล่ แท้ ท่มี าจากต่างประเทศ จึงทําลูกค้ า
มองภาพของราคาอะไหล่ ว่ามีราคาแพง ซึ่งการศึกษานี้สอดคล้ องกับแนวคิดของ (คริสโตเฟอร์
เลิฟล็อค Lovelock. 1996: 236อ้ างใน ณัฐกฤตา ชิดนอก 2551) กล่าวว่า การเข้ าถึงลูกค้ า
(Access) บริการที่ให้ กบั ลูกค้ าต้ องอํานวยความสะดวกในด้ านเวลาและสถานที่แก่ลูกค้ าคือ ไม่ให้
ลูกค้ าต้ องคอยนาน ทําเลที่ต้งั เหมาะสมอันแสดงถึงความสามารถในการเข้ าถึงลูกค้ า ศิริวรรณ เสรี
รัตน์, ปริญ ลักษิตานนท์, ศุภร เสรีรัตน์ และองอาจ ประวานิช 2541, หน้ า 210 - 212 กล่าวว่า
ราคา (Price) การกําหนดราคาการให้ บริการ ควรมีความเหมาะสมกับระดับให้ บริการชัดเจนและ
ง่ายต่อการจําแนกระดับบริการที่แตกต่างกัน
จากผลการศึกษาความพึงพอใจของลูกค้ าต่อคุณภาพการบริการของ บริษัท ทรัพย์
ธานี เครื่องจักรกล จํากัด จังหวัดกาญจนบุรีเปรียบเทียบความพึงพอใจของลูกค้ าต่อคุณภาพการ
บริการของบริษัท ทรั พย์ธานี เครื่องจักรกล จํากัด จังหวัดกาญจนบุรี จําแนกตามลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์สามารถอภิปรายผลดังนี้
1) จากผลการทดสอบสมมุติฐานที่ 1 พบว่ า ลูกค้ าที่มีเพศแตกต่ างกันมีความพึ ง
พอใจต่อคุณภาพการบริการของ บริษัท ทรัพย์ธานี เครื่องจักรกล จํากัด ด้ านสถานที่ ด้ านการขาย
ด้ านสินเชื่อ ด้ านเทคนิคการใช้ งานและด้ านอะไหล่ ไม่แตกต่ างกัน ซึ่งสามารถอธิบายได้ ว่าลูกค้ า
ส่วนใหญ่น้ันเป็ นเพศชาย ซึ่งมีลักษณะทางกายภาพและระดับความพึงพอใจออกไปทางเรียบง่าย
และลูกค้ าเพศหญิงก็มีลักษณะแบบเดียวกับเพศชาย เพราะลักษณะการประกอบอาชีพส่วนใหญ่
ลุยแดดลุยฝนตลอดเวลา เช่น การประกอบอาชีพเกษตรกรทําให้ ไม่มีความแตกต่างทางความพึง
พอใจในเรื่องสมมุติฐานเรื่องเพศ
2) จากผลการทดสอบสมมุติฐานที่ 2 พบว่ า ลูกค้ าที่มีอายุ แตกต่ างกันมีความพึ ง
พอใจต่อคุณภาพการบริการของ บริษัท ทรัพย์ธานี เครื่องจักรกล จํากัด ด้ านสถานที่ ด้ านการขาย
ด้ านสินเชื่อ ด้ านเทคนิคการใช้ งาน และด้ านอะไหล่ ไม่แตกต่ างกัน ยกเว้ น “ด้ านเทคนิคการใช้
งาน” ที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05 ซึ่งสามารถอธิบายได้ ว่าสาเหตุท่ี
ด้ านเทคนิคการใช้ งานแตกต่ างกันของช่ วงอายุระหว่ าง 31 – 45 ปี กับ อายุ 45 ปี ขึ้นไป
แตกต่างกันเพราะผู้ท่มี ีช่วงอายุ 31 – 45 ปี ยังมีประสบการณ์ในการใช้ เครื่องจักรกลน้ อย ทําให้
การสาธิตและนําเทคนิคการใช้ งานมีความสําคัญและน่าดึงดูดใจ แต่สาํ หรับผู้ท่มี ีอายุ 45 ปี ขึ้นไป
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ซึ่งมีประสบการณ์การใช้ เครื่องจักรกลมาเป็ นเวลานาน จะมองว่าการบริการด้ านเทคนิคการใช้ งาน
เป็ นเรื่องที่ร้ ูอยู่แล้ วไม่มีความจําเป็ นต้ องเรียนรู้ใหม่ จึงทําให้ กลุ่มผู้ท่มี ีอายุ 45 ปี ขึ้นไปมีความพึง
พอใจในด้ านนี้น้อยที่สดุ
3) จากผลการทดสอบสมมุติฐานที่ 3 พบว่า ลูกค้ าที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน
มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการของ บริษัท ทรัพย์ธานี เครื่องจักรกล จํากัด ด้ านสถานที่
ด้ านการขาย ด้ านสินเชื่อ ด้ านเทคนิคการใช้ งาน และด้ านอะไหล่ ไม่แตกต่ างกัน ยกเว้ น “ด้ าน
สถานที่” ที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05 2 คู่ ซึ่งสามารถอธิบายได้ ว่า
สาเหตุความพึงพอใจต่อบริการด้ านสถานที่ของระดับการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรีกับปริญญาโท
และเอกแตกต่างกัน เพราะว่าผู้ท่มี ีการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรีมีลักษณะการใช้ ชีวิตแบบง่ายๆเช่น
การบริการด้ านสถานที่ ที่มีพ้ ืนที่อย่างเพียงพอต่อความต้ องการ แต่สาํ หรับคนกลุ่มนี้อาจจะไม่ให้
ความสําคัญในเรื่องนี้ ต่างจากกลุ่มที่มีระดับการศึกษาปริญญาโทและเอกอาจจะเกิดจากทัศนคติ
ส่ ว นตั ว ที่ช อบความสะดวกสบาย จึ ง ทํา ให้ เ กิด ความแตกต่ า ง ส่ ว นในคู่ ท่ี 2 คื อ ผู้ ท่ีมี ร ะดั บ
การศึกษาปริญญาตรีกบั ปริญญาโทและเอก แตกต่างกันเนื่องจากว่าผู้ท่มี ีการศึกษาระดับปริญญา
ตรี ส่วนใหญ่ เป็ นคนยุคใหม่ เช่ น ลูกหลานที่พ่ึงจบการศึกษาจึงทําให้ ลักษณะการใช้ ชีวิตมีความ
เรียบง่ าย แตกต่างจากกลุ่มที่มีระดับการศึกษาปริญญาโทและเอกที่จะมีความต้ องการในด้ านนี้
มากกว่า เช่น ที่ได้ อธิบายมาข้ างต้ น ดังนั้น ลูกค้ าที่มีระดับการศึกษาปริญญาโทและเอก จึงมีความ
พึงพอในด้ านสถานที่มากที่สดุ
4) จากผลการทดสอบสมมุติฐานที่ 4 พบว่า ลูกค้ าที่มีอาชีพที่แตกต่างกัน มีความพึง
พอใจต่อคุณภาพการบริการของ บริษัท ทรัพย์ธานี เครื่องจักรกล จํากัด ด้ านสถานที่ ด้ านการขาย
ด้ านสินเชื่อ ด้ านเทคนิคการใช้ งานและด้ านอะไหล่ ไม่ แตกต่ างกัน อธิบายได้ ว่าลูกค้ าที่มีอาชีพ
เกษตรกรและผู้ ประกอบธุรกิจก่อสร้ างมีลักษณะการใช้ ชีวิตที่คล้ ายคลึงกัน ลักษณะงานที่ต้อง
อดทนลุ ยแดดลุยฝน ทําให้ ท้ังเกษตรกรและผู้ ประกอบธุ รกิจก่อสร้ า งมีระดับความพึ งพอใจที่
คล้ ายคลึงกัน จึงทําให้ ไม่เกิดความแตกต่างในสมมุติฐานเรื่องอาชีพ
5) จากผลการทดสอบสมมุติฐานที่ 5 พบว่า ลูกค้ าที่มีรายได้ ท่แี ตกต่างกันมีความพึง
พอใจต่อคุณภาพการบริการของ บริษัท ทรัพย์ธานี เครื่องจักรกล จํากัด ด้ านการขาย ด้ านสินเชื่อ
และด้ านอะไหล่ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05 ซึ่งสามารถอธิบายได้ เป็ นราย
ข้ อดังนี้ “ด้ านการขาย” มีความแตกต่ างกันของรายได้ ตํ่ากว่ า 20,000 บาทต่ อเดือน กับ
20,000 – 50,000 บาทต่อเดือน เพราะว่า ผู้ท่มี ีรายได้ ต่าํ กว่า 20,000 บาทต่อเดือน มีความ
ต้ องการในเรื่องของความยืดหยุ่ นในด้ านการขาย การต่ อรองในเรื่องของราคาสินค้ าที่มากกว่ า
เนื่ องจากมีกาํ ลังซื้ อที่จํากัด แตกต่ า งกับผู้ ท่ีมีรายได้ เดือนละ 20,000 –
50,000 บาท
นอกจากนั้นยังพบความแตกต่างระหว่างรายได้ 20,000- 50,000 บาทต่อเดือน กับผู้ท่มี ีรายได้
50,000 – 80,000 บาทต่อเดือน เพราะว่าผู้ท่มี ีรายได้ 20,000 – 50,000 บาทต่อเดือน มี
กําลังซื้อและไม่มีปัญหาเรื่องการต่อรองการขาย แตกต่างจากผู้มีรายได้ 50,000 – 80,000 บาท
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ต่อเดือน ที่มีกาํ ลังซื้อสูง แต่จะมีปัญหาในเรื่องการต่อรองราคา จากข้ อมูล ผู้ท่มี ีรายได้ 20,000 –
50,000 บาทต่อเดือน มีความพึงพอใจในด้ านการขายมากที่สดุ นอกจากนั้นยังพบความแตกต่าง
ใน “ด้ านสินเชื่อ” มีความแตกต่างกันของรายได้ ต่าํ กว่า 20,000 บาทต่อเดือน กับ 80,000 บาท
ขึ้นไป เพราะว่าผู้ท่มี ีรายได้ ต่าํ กว่า 20,000 บาทต่อเดือน ไม่มีอาํ นาจต่อรองมากนัก ส่งผลให้ ทาํ
ข้ อ ตกลงในด้ า นสิน เชื่ อได้ ง่ า ยกว่ า ผู้ ท่ีมีร ายได้ 80,000 บาทต่ อ เดื อ นขึ้ น ไป ทั้ง นี้ ยัง มี ค วาม
แตกต่างระหว่างผู้ท่มี ีรายได้ 20,000 -50,000 บาทต่อเดือน กับผู้มีรายได้ 50,000 – 80,000
บาทต่อเดือน ผู้ท่มี ีรายได้ 50,000 – 80,000 บาทต่อเดือน จะมีปัญหาเรื่องการต่อรองในเรื่อง
ของสิน เชื่อ ในด้ านสินเชื่อยังพบความแตกต่ างของรายได้ 80,000 บาทขึ้นไป กับผู้ มีรายได้
20,000 – 50,0000 บาทต่อเดือน สาเหตุของความแตกต่างนี้เกิดจากผู้ท่มี ีรายได้ 80,000 บาท
ขึ้นไป จะมีภาระทางการเงินมากกว่า จึงทําให้ มีปัญหาเรื่องการเจรจาต่อรองในด้ านสินเชื่อ ด้ วย
เหตุน้ ีเองทําให้ ผ้ ูท่ีมีรายได้ ระดับกลางๆ เช่ น ผู้ท่ีมีรายได้ 20,000 -50,000 บาทต่ อเดือน มี
ความพึงพอใจในด้ านสินเชื่อมากที่สุด และผู้ท่มี ีรายได้ 80,000 บาทขึ้นไป มีความพึงพอใจใน
ด้ านสินเชื่อน้ อยที่สุด นอกจากนั้นยังพบว่า ความแตกต่างใน “ด้ านอะไหล่ ” ของผู้ท่มี ีรายได้
20,000 – 50,000 บาทต่อเดือน กับผู้ท่มี ีรายได้ 80,000 บาทขึ้นไป สาเหตุมาจากผู้ท่มี ีรายได้
80,000 บาทขึ้นไป มีความสามารถในการซื้ออะไหล่ และบริ การต่ างๆ ได้ มากกว่ าผู้ท่ีมีรายได้
20,000 – 50,000 บาทต่อเดือน ด้ วยเหตุน้ ีจึงทําให้ ผ้ ูท่มี ีรายได้ 80,000 บาทขึ้นไป มีความพึง
พอใจในด้ านอะไหล่มากที่สดุ ส่วนด้ านสถานที่และด้ านเทคนิคการใช้ งานไม่พบความแตกต่าง

ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจยั ต่อไป
1) ศึกษาคุ ณภาพการให้ บริ การของ บริ ษัท ทรั พย์ธานี เครื่ องจักรกล จํากัด เชิ ง
คุณภาพเพื่อศึกษาข้ อมูลเชิงลึกรายบุคคล เพื่อเข้ าใจถึงความแตกต่ างกันทางความคิดในด้ าน
ประชากรศาสตร์มากยิ่งขึ้น
2) ศึกษาคุณภาพการให้ บริการของบริษัทหรือห้ างร้ านที่มีลักษณะการประกอบธุรกิจ
คล้ ายคลึงกันกับ บริษัท ทรัพย์ธานี เครื่องจักรกล จํากัด เพื่อให้ เห็นถึงข้ อดีข้อด้ อยของแต่ ละ
บริษัทเพื่อนํามาประยุกต์ใช้ ได้ อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะการสร้ างคุณภาพในการให้ บริการด้ าน
ต่างๆ ของบริษัทนั้นๆ
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