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บทคดัย่อ 
 การวิจยัมีวตัถุประสงค์ เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ต่อคุณภาพการให้บริการ ของ บริษทั 

จิณณพตั หมอ้แปลงไฟฟ้า จ ากดั ไดแ้ก่ ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นส่งเสริม

การตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ 

 กลุ่มตัวอย่าง คือ ลูกค้าท่ีมาใช้บริการของ บริษัท จิณณพัต หม้อแปลงไฟฟ้า จ ากัด จ านวน 384 คน 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม ด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทาง

คอมพิวเตอร์ หาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย (X̅) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 

 ผลการวิจยัพบว่า ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการตอบแบบสอบถามทั้งหมด 384 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 

325 คน คิดเป็นร้อยละ 83.5 ช่วงอาย ุ41-50 ปี จ านวน 186 คน คิดเป็นร้อยละ 47.8 มีระดบัการศึกษาสูงสดุ ปริญญา

ตรี จ านวน 259 คน คิดเป็นร้อยละ 66.6 จ าแนกตามอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชนมากท่ีสุด มีจ านวน 153 คน คิด

เป็นร้อยละ 39.3 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มากกว่า 50,001 บาท จ านวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 36.5  

 ผลการวิจยัพบว่า ความพึงพอใจของลูกคา้ต่อคุณภาพการให้บริการ ของ บริษทั จิณณพตั หมอ้แปลงไฟฟ้า 

จ ากดั โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ดา้นท่ีอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คือ ดา้นกระบวนการ และ

ด้านลกัษณะทางกายภาพ ตามล าดบั และด้านท่ีอยู่ในระดบัมาก คือ ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้าน

ช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นผลิตภณัฑ ์และดา้นราคา ตามล าดบั 

 
ค ำส ำคญั : ความพึงพอใจ, ลูกคา้, คุณภาพการให้บริการ, หมอ้แปลงไฟฟ้า
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ABSTRACT 
  The research is objective. To study customer satisfaction with the company's service quality 
Jinnaphat Transformer Co., Ltd., namely products, prices, distribution channels marketing promotion, personnel 
aspect, physical appearance and process. 
 The sample group was 384 customers who came to use the services of Jinnapat Transformer Co., Ltd. The 
instrument used for data collection was a questionnaire, data analysis was carried out using a computer program, 
frequency, percentage, mean (X ̅) Standard Deviation (SD). 
 The results showed that Customers who used the service answered a total of 384  people, most of them 
were males, 325 people, representing 83.5 percent, aged 41-50 years, 186 people, representing 47.8%, having a 
higher education and a bachelor's degree, 259  people thought. is 66 .6% , classified by occupation, is the most 
private company employee, with 153 people representing 39.3%, having an average monthly income of more than 
50,001 baht, 142 people, representing 36.5%. 
 The results showed that Overall customer satisfaction with service quality of Jinnapat Transformer Co., 
Ltd. was at the highest level. when considering each aspect The aspect that is at the highest level is the process 
aspect. and physical characteristics, respectively, and the aspects that were at a high level were marketing 
promotion, personnel, distribution channels. product and price, respectively. 
 
Keywords : satisfaction, customer, service quality, transformer 
 
บทน ำ 
 อุตสาหกรรมการผลิตหมอ้แปลงไฟฟ้า เป็นอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัพลงังานไฟฟ้า ซ่ึงเป็นพลงังาน

พ้ืนฐานของทุกประเทศ และมีความส าคญัอยา่งมากต่อการพฒันาประเทศและเศรษฐกิจ 

 การขยายตวัของอุตสาหกรรมหมอ้แปลงไฟฟ้า จะขยายตวัตามความตอ้งการใชพ้ลงังานไฟฟ้าทัว่โลกท่ี

สูงข้ึน ซ่ึงมีแนวโนม้ความตอ้งการใชพ้ลงังานไฟฟ้าและปริมาณความตอ้งการหมอ้แปลงไฟฟ้าท่ีสัมพนัธ์กนั ท าให้

เห็นวา่อุตสาหกรรมหมอ้แปลงไฟฟ้าทัว่โลกในอนาคตมีแนวโนม้ท่ีเติบโตข้ึนตามไปดว้ย 

 ความตอ้งการใชพ้ลงังานไฟฟ้าในประเทศไทย มีการขยายตวัเพ่ิมข้ึนไปในทิศทางเดียวกบัความตอ้งการ

พลงังานไฟฟ้าของโลก เน่ืองจากการขยายตวัของประชากร การขยายตวัของเศรษฐกิจ และการขยายตวัของ

ภาคอุตสาหกรรม ปริมาณการบริโภคและใช้กระแสไฟฟ้าทั้งประเทศจะเพ่ิมข้ึนตามอตัราการเจริญเติบโตของ

เศรษฐกิจ เฉล่ียเท่ากับ 5 – 6 % หรือเพ่ิมข้ึนปีละ 1,350 เมกะวตัต์ และค านวณได้ว่าในปีหน้า จะมีการใช้ไฟฟ้า

เพ่ิมข้ึนเท่ากบั 13,500 เมกะวตัต ์(โดยประมาณ) นัน่หมายความว่าในปี พ.ศ. 2566 ทั้งประเทศไทยจะมีความตอ้งการ

ใชพ้ลงังานเพ่ิมข้ึนไม่นอ้ยกว่า 13,500 เมกะวตัต ์
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 จากขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้จะเห็นไดว้่าธุรกิจหมอ้แปลงไฟฟ้าเป็นธุรกิจท่ีน่าลงทุน เป็นธุรกิจท่ีมีการ

เติบโตสูงและรายไดดี้ คู่แข่งน้อย เหมาะแก่การลงทุน แต่ผูบ้ริหารตอ้งมีความรู้ ความสามารถ ท่ีสูงตามไปดว้ย จึง

จะประสบความส าเร็จ 

 บริษทั จิณณพตั หมอ้แปลงไฟฟ้า จ ากดั เป็นธุรกิจท่ีจดทะเบียนจดัตั้งข้ึนเม่ือเดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 

2564 ผูก่้อตั้งคือนายสมชาย ศรฤทธ์ิ ในอดีตเคยผา่นงานการเป็นพนกังานบริษทัท่ีผลิตหมอ้แปลงไฟฟ้ามาเป็นเวลา

กว่า 20 ปี มีความความรู้ ความสามารถ ความช านาญ ประสบการณ์ และใชเ้ทคโนโลยีในการผลิตไดดี้ จึงผนัตวัมา

ก่อตั้งบริษทัผลิตหมอ้แปลงไฟฟ้าเป็นของตวัเอง  ในระยะเวลา 1 ปี ท่ีผา่นมาไดจ้ าหน่ายให้แก่ลูกคา้เป็นจ านวนมาก 

สร้างรายไดม้ากกว่า 30 ลา้นบาท แต่เน่ืองจากกิจการพ่ึงเปิดด าเนินการไดเ้พียง 1 ปี จึงยงัมีปัญหาหรือขอ้บกพร่อง

ในการท าธุรกิจ 

 จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ ผูศึ้กษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ต่อคุณภาพการ

ให้บริการของ บริษทั จิณณพตั หมอ้แปลงไฟฟ้า จ ากดั  ว่ามีปัจจยัใดบา้งท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้ ท่ีจะท า

ให้คุณภาพของการบริการให้ประทบัใจ หรือให้ทราบถึงปัญหาและข้อบกพร่องต่าง ๆ เพ่ือน าไปพฒันาและ

ปรับปรุงให้ดียิ่งข้ึนต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของลกูคา้ต่อคุณภาพการให้บริการของ บริษทั จิณณพตั หมอ้แปลงไฟฟ้า จ ากดั 

 
ขอบเขตกำรวิจัย 
 ในการศึกษาวิจยั เร่ืองความพึงพอใจของลกูคา้ต่อคณุภาพการให้บริการของ บริษทั จิณณพตั หมอ้แปลง

ไฟฟ้า จ ากดั มีขอบเขตการวิจยั ดงัน้ี 

 ขอบเขตด้ำนเน้ือหำ 
 ตวัแปรอิสระ ประกอบดว้ย 

1.  ปัจจยัส่วนบุคคลของลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการของ บริษทั จิณณพตั หมอ้แปลงไฟฟ้า จ ากดั ไดแ้ก่ เพศ,อาย,ุ 

ระดบัการศึกษา, อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 ตวัแปรตำม ประกอบดว้ย 
1.  ความพึงพอใจของลูกคา้ต่อคุณภาพการให้บริการของ บริษทั จิณณพตั หมอ้แปลงไฟฟ้า จ ากดั ไดแ้ก่ 

ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นลกัษณะทางการภาพ 

และดา้นกระบวนการ 
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 ขอบเขตด้ำนประชำกร 
ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการของ บริษทั จิณณพตั หมอ้แปลงไฟฟ้า จ ากดัโดยผูวิ้จยัได้

ใชวิ้ธีการค านวณขนาดตวัอยา่งดว้ยวิธีไม่ทราบจ านวนประชากรของ W. G. Cochran. (1953) ก าหนดค่าระดบัความ

เช่ือมัน่ 95% โดยยอมให้คลาดเคล่ือนได ้5% ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 384 คน 

ขอบเขตด้านระยะเวลา 

การวิจยัการศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ต่อคุณภาพการให้บริการของ บริษทั จิณณพตั หมอ้แปลงไฟฟ้า 

จ ากดั คร้ังน้ีด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - กนัยายน 2565 

 

ประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย 

1. ท าให้ทราบความพึงพอใจของลูกคา้ต่อคุณภาพการให้บริการของ บริษทั จิณณพตั หมอ้แปลงไฟฟ้า 

จ ากดั 

2. สามารถน าผลการวิจยัท่ีไดม้าใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันา ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของ บริษทั 

จิณณพตั หมอ้แปลงไฟฟ้า จ ากดั เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการให้ดียิ่งข้ึน 

 
กรอบแนวคดิที่ใช้ในกำรวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แนวคดิ ทฤษฎี และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 แนวคดิและทฤษฎเีกี่ยวกับควำมพงึพอใจ 
 ดิเรก ฤกษ์หร่าย (2528) หมายถึง ทศันคิตทางบวกของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง เป็นความรู้สึกหรือ

ทศันคติท่ีดีต่องานท่ีท าของบุคคลท่ีมีต่องานในทางบวก ความสุขของบุคคลอนัเกิดจากการปฏิบติังานและไดรั้บผล

เป็นท่ีพึงพอใจ ท าให้บุคคลเกิดความกระตือรือร้น มีความสุข ความมุ่งมัน่ท่ีจะท างาน มีขวญัและมีก าลงัใจ มีความ

ควำมพงึพอใจในคุณภำพกำร
ให้บริกำร  

1. ดา้นผลิตภณัฑ์  
2. ดา้นราคา  
3. ดา้นช่องทางการจดั

จ าหน่าย  
4. ดา้นส่งเสริมการตลาด  
5. ดา้นบุคลากร  
6. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ  
7. ดา้นกระบวนการ  

ปัจจยัส่วนบุคคล 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. ระดบัการศึกษา 

4. อาชีพ 

5. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
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ผูกพนักบัหน่วยงาน มีความภาคภูมิใจในความส าเร็จของงานท่ีท า และส่ิงเหล่าน้ีจะส่งผลต่อประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในการท างานส่งผลต่อถึงความกา้วหนา้และความส าเร็จขององคก์ารอีกดว้ย 

 กาญจนา อรุณสุขรุจี (2546) หมายถึง ความพึงพอใจของมนุษยเ์ป็นการแสดงออกทางพฤติกรรมท่ีเป็น

นามธรรม ไม่สามารถมองเห็นเป็นรูปร่างได ้การท่ีเราจะทราบว่าบุคคลมีความพึงพอใจหรือไม่ สามารถสงัเกตโดย

การแสดงออกท่ีค่อนขา้งสลบัซบัซ้อน และตอ้งมีส่ิงเร้าท่ีตรงต่อความตอ้งการของบคุคล จึงจะท าให้บุคคลเกิดความ

พึงพอใจ ดงันั้นการมีส่ิงเร้าจึงเป็นแรงจูงใจของบุคคลนั้นให้เกิดความพึงพอใจในงานนั้น 

 โคลเลอร์และอาร์มสตรอง (Kotler and Armstrong, 2002) หมายถึง พฤติกรรมของมนุษยเ์กิดข้ึนต้องมี

ส่ิงจูงใจ (motive) หรือแรงขบัดนั (drive) เป็นความตอ้งการท่ีกดดนัจนมากพอท่ีจะจูงใจให้บุคคลเกิดพฤติกรรมเพ่ือ

ตอบสนองความตอ้งการของตนเอง  ซ่ึงความตอ้งการของแต่ละคนไม่เหมือนกนั  ความตอ้งการบางอยา่งเป็นความ

ตอ้งการทางชีววิทยา(biological) เกิดข้ึนจากสภาวะตึงเครียด เช่น ความหิวกระหายหรือความล าบากบางอย่าง เป็น

ความต้องการทางจิตวิทยา (psychological) เกิดจากความต้องการการยอมรับ (recognition) การยกย่อง (esteem) 

หรือการเป็นเจ้าของทรัพยสิ์น (belonging) ความต้องการส่วนใหญ่อาจไม่มากพอท่ีจะจูงใจให้บุคคลกระท าใน

ช่วงเวลานั้น ความตอ้งการกลายเป็นส่ิงจูงใจ เม่ือไดรั้บการกระตุน้อยา่งเพียงพอจนเกิดความตึงเครียด 

 แนวคดิและทฤษฎเีกี่ยวกับคุณภำพกำรบริกำร 
 ส านักงานราชบัณฑิตยสภาพ (2552) หมายถึง ลกัษณะท่ีดีเด่นของส่ิงใด ๆ คุณภาพของส่ิงของอาจจะมอง

ท่ีลกัษณะ ประโยชน์ใชส้อย ความทนทาน ความสวยงาม หรือประสิทธิภาพในการใชง้าน เช่น เราตอ้งพฒันาสินคา้

ของเราให้มีคุณภาพ เพ่ือแข่งขนักบัสินคา้ของผูอ่ื้นในตลาดโลก 

 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (2541) หมายถึง ระดบัของคุณลกัษณะของส่ิงต่าง ๆ อาทิ ผลิตภณัฑ์ 

บริการ กระบวนการ ตามความตอ้งการและความคาดหวงัของลูกคา้และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง องคก์รท่ี

มุ่งเน้น “คุณภาพ” จะส่งเสริมวฒันธรรมองค์กรท่ีจะส่งผลถึงพฤติกรรม ทศันคติ กิจกรรมและกระบวนการในการ

ส่งมอบคุณค่าโดยการด าเนินการให้บรรลุตามความตอ้งการและความคาดหวงัของลกูคา้ และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอ่ืน

ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 ลักษมี สารบรรณ (2551) หมายถึง  หมายถึง การด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพเป็นไปตามขอ้ก าหนดท่ี
ตอ้งการ โดยสินคา้หรือบริการนั้นสร้างความพอใจให้กบัลูกคา้ และมีตน้ทุนการด าเนินงานท่ีเหมาะสมไดเ้ปรียบ
คู่แข่งขนั ลูกคา้มีความพึงพอใจ และยอมจ่ายตามราคาเพ่ือซ้ือความพอใจนั้น 
 แนวคดิและทฤษฎเีกี่ยวกับส่วนประสมทำงกำรตลำด 
 Kotler (1997, p. 92)  ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง ตวั แปรหรือเคร่ืองมือทาง

การตลาดท่ีสามารถควบคุมได ้บริษทัมกัจะน ามาใชร่้วมกนัเพ่ือตอบสนองความพึงพอใจ และความตอ้งการของ

ลูกคา้ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย แต่เดิมส่วนประสมการทางตลาดจะมีเพียงแค่ 4 ตวัแปร เท่านั้น (4Ps) ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ 

(Product) ราคา (Price) สถานท่ีหรือช่องทางการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ (Place) และการส่งเสริมการตลาด 
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(Promotion) ต่อมามีการคิดตวัแปรเพ่ิมเติมข้ึนมา อีก 3 ตวัแปร ไดแ้ก่ บุคคล (People) ลกัษณะทางกายภาพ (Physical 

Evidence) และกระบวนการ (Process) เพ่ือให้สอดคลอ้ง กบัแนวคิดท่ีส าคญัทางการตลาดสมยัใหม่ โดยเฉพาะอยา่ง

ยิ่งกบัธุรกิจทางดา้นการบริการ ดงันั้นจึงรวมเรียกได ้ว่าเป็นส่วนประสมทางการตลาดแบบ 7Ps  

 ข้อมูลบริษัท จณิณพตั หม้อแปลงไฟฟ้ำ จ ำกัด 
 บริษทั จิณณพตั หมอ้แปลงไฟฟ้า จ ากดั ไดจ้ดทะเบียนเป็นนิติบุคคลกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวง

พาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2564 ส านกังานตั้งอยูเ่ลขท่ี 15/9 หมู่ท่ี 5 ต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จงัหวดั

ปทุมธานี โดยมีนายสมชาย ศรฤทธ์ิ เป็นผูก่้อตั้งท่ีมีประสบการณ์เก่ียวกบัหมอ้แปลงไฟฟ้ามาอย่างยาวนาน เคยผา่น

การท างานกบับริษทัผลิตหมอ้แปลงไฟฟ้าชั้นน าระดบัประเทศไทย และประเทศญ่ีปุ่ น มีความเช่ียวชาญสามารถ

ออกแบบเอง สร้างเคร่ืองมือและอุปกรณ์การผลิตเอง ตลอดจนสามารถสร้างโรงงานผลิตหมอ้แปลงไฟฟ้าเป็นของ

ตนเองได ้จนเป็นท่ีรู้จกัในวงการระดบัแนวหนา้ของประเทศ ซ่ึงช่ือ “จิณณพตั” ก็คือช่ือของลูกสาวนัน่เอง  

 บริษทั จิณณพตั หมอ้แปลงไฟฟ้า จ ากดั ประกอบกิจการเก่ียวกบัการผลิต จ าหน่าย บ ารุงรักษาตรวจสอบ 

ติดตั้ง และซ่อมแซมหมอ้แปลงไฟฟ้าทุกชนิด หลงัจากจดทะเบียนจดัตั้งบริษทัเป็นปี พ.ศ. 2564 จวบจนปัจจุบนั 

กิจการมีการจ าหน่ายและบริการซ่อมแซมหมอ้แปลงไฟฟ้าเป็นจ านวนมาก 

 จากประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และความช านาญของคุณสมชาย ศรฤทธ์ิ ผูก่้อตั้งของบริษทัท่ีอยู่

ในอุตสาหกรรมหมอ้แปลงไฟฟ้ามาอย่างยาวนาน ท าให้บริษทัฯ ถือไดว้่าเป็นหน่ึงในผูน้ าอุตสาหกรรมหมอ้แปลง

ไฟฟ้าในประเทศไทย จากการมุ่งเน้นความเป็นเลิศทางด้านผลิตภณัฑ์และบริการ ท าให้สินค้าของบริษทัฯ มี

คุณภาพสูงเป็นท่ียอมรับอย่างกว้างขวาง และได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า รวมทั้งปัจจัยตลาดท่ีเติบโตอย่าง

ต่อเน่ือง  

 งานวจิยัที่เกี่ยวข้อง 

 โสภติา รัตนสมโชค (2558) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ

ในการใช้บริการรถไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติ (บีทีเอส) ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยด้าน

บุคลากร และลกัษณะทางกายภาพภายในสถานีรถไฟฟ้า อยู่ในระดบัมากท่ีสุด ปัจจัยด้านราคา อยู่ในระดบัท่ี

สามารถยอมรับได ้ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด พบว่า มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ ปัจจยัดา้น

ช่องทางการจัดจ าหน่าย และเส้นทางการให้บริการ พบว่า อยู่ในระดบัปานกลาง ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการ

กระบวนการท างานของรถไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติ (บีทีเอส) และส่ิงอ านวยความสะดวกภายในสถานี พบว่า มีความ

เหมาะสม 

  ปุญญาภา นาคสินธ์ุ (2559) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ท่ีมีความส าคญัต่อการเลือกใช้

บริการธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาท่าเรือแหลมฉบงั จังหวดัชลบุรี ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยส่วน

ประสมทางการตลาด 7Ps ท่ีมีความส าคญัต่อการเลือกใชบ้ริการธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาท่าเรือแหลม
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ฉบงั จงัหวดัชลบุรี ประกอบดว้ยปัจจยั 7 ดา้น คือ ดา้นผลิตภณัฑธ์นาคารและบริการ ดา้นราคา ดา้นสถานท่ี/การจดั

จ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการ และดา้นภาพลกัษณ์ทางกายภาพ โดยรวม

อยู่ในระดบัมาก โดยดา้นกระบวนมีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือ ดา้นบุคคล ดา้นราคา ดา้นภาพลกัษณ์ทางกายภาพ 

ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด ดา้นสถานท่ี/การจดัจ าหน่าย ส่วนดา้นผลิตภณัฑธ์นาคารและบริการ มีค่าเฉล่ียต ่าสุด 

 ฤทธ์ิเจตน์ รินแก้วกาญจน์ (2561) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 7Ps และปัจจัยด้านการ
ให้บริการท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการคลินิกการแพทยแ์ผนจีน หัวเฉียว กรุงเทพมหานคร ผล
การศึกษาสรุปไดว้่า องค์ประกอบของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ท่ีมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความพึงพอใจ
ของผูใ้ชบ้ริการคลินิกการแพทยแ์ผนจีนหัวเฉียว จงัหวัดกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญั ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ 
ดา้นราคา ดา้นส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร  ดา้นหลกัฐานทางกายภาค และดา้นกระบวนการ ยกเวน้เพียงดา้น
ช่องกางจดัจ าหน่ายท่ีไม่ส่งผลต่อเชิงบวกต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการคลินิกการแพทยแ์ผนจีนหัวเฉียว โดย
ปัจจยัดา้นบุคลากรมีอิทธิพลเชิงบวกสูงสุด รองลงมาดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นกระบวนการ ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
และดา้นหลกัฐานทางกายภาพ และดา้นราคา ตามล าดบั โดยผลทดสอบแสดงให้เห็นว่าในภาพรวม ปัจจยัส่วน
ประสมการตลาด 7Ps ส่งผลเชิงบวกต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการคลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว จังหวดั
กรุงเทพมหานคร โดยสามารถท านายผลของความพึงพอใจไดเ้พียงร้อยละ 48.5 แสดงว่ายงัมีปัจจยัอ่ืนอีกท่ีส่งผลต่อ
เชิงบวกต่อความพึงพอใจของผูม้าใชบ้ริการคลินิกการแพทยแ์ผนจีน ซ่ึงยงัคงตอ้งศึกษาวิจยัคน้หาปัจจยัอ่ืน ๆ  ใน
คร้ังต่อไป 
 ทรงพล เทือกสุบรรณ (2562) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7P’s) ท่ีส่งผลต่อ

พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ผ่านแอพพลิเคชัน่ Shopee ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบว่า ดา้น

ผลิตภณัฑ์ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ดา้นราคา โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ดา้นช่องทางจ าหน่าย โดยรวมอยู่ในระดบั

มากท่ีสุด ด้านส่งเสริมการตลาด โดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้านบุคคล โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ด้าน

สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ดา้นกระบวนการ โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

 บริภทัร กุณฑลบุตร (2562)  ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อร้านอาหารในเครือเซ็นทรัลกรุ๊ป ผล

การศึกษา พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ี เน่ืองจาก ผูบ้ริโภคให้ความส าคญั

กับรสชาติของอาหารท่ีอร่อย ถูกปาก มีความสะอาด ถูกสุขลกัษณะ ใช้วตัถุดิบท่ีมีคุณภาพ มีราคาหลากหลาย

เหมาะสมกบัปริมาณ คุณภาพ ร้านจะตอ้งเป็นสถานท่ีจดัจ าหน่ายอยูใ่นท าเลท่ีเขา้ถึงสะดวก รวมถึงการให้ส่วนลด

ในการซ้ือ โฆษณาประชาสัมพนัธ์ในรูปแบบต่าง ๆ พนกังานมีความเอาใจใส่ กระตือรือร้นในการบริการ ภายใน

ร้านมีการตกแต่งแต่ละร้านมีเอกลกัษณ์ มีความโดดเด่นแตกต่างจากร้านอ่ืน   

 กฤตญา สุทธิบุตร (2563) ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของลูกคา้ในการท าธุรกรรมทางการเงินผ่านมือถือ 
(Krungthai Next) ของธนาคารกรุงไทยในเขตกรุเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า การวิเคราะห์ขอ้มูลแบบสอบถาม
การวิจัยเ ร่ือง ความพึงพอใจของลูกค้าในการท าธุรกรรมทางการเงินผ่านมือ ถือ ( Krungthai Next ) ของ
ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลการวิจยัได ้ดงัต่อไปน้ี 1.ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจใน
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การท าธุรกรรมทางการเงินผ่านมือถือ ( Krungthai Next ) ของ ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร โดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ทุกดา้นอยู ่ในระดบัมากท่ีสุด โดยเรียงตามล าดบัดงัน้ี 
ดา้นส่งเสริมการตลาด ดา้นสถานท่ี ดา้นราคา และดา้นผลิตภณัฑ ์ 
  รุ่งฤดี รัตน์ชัยศิลป์ (2564)  ศึกษาเร่ือง ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออุปกรณ์ไฟฟ้า

ของผูบ้ริโภค ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย พบว่าอยู่ในระดบัมาก พิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าทุกดา้นอยูใ่น

ระดบัมาก คือ ดา้นการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์ และดา้นดา้นราคา ตามล าดบั ส่วน

ปัจจยัทางการตลาด มีความสมัพนัธ์ต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออุปกรณ์ไฟฟ้าของผูบ้ริโภค ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดั

เชียงราย อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั .05 สรุปไดว้าปัจจยัทางการตลาด มีความสมัพนัธ์ต่อการตดัสินใจเลือก

ซ้ือของผูบ้ริโภค อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ อาจเป็นเพราะปัจจุบนัผูบ้ริโภคเขา้ถึงส่ือไดง่้ายข้ึนท าให้มีขอ้มูลดา้นต่าง 

ๆ ไม่ว่าจะเป็น ผลิตภณัฑ ์ราคา ร้านจ าหน่ายและโปรโมชัน่ในการซ้ือ 

   

วิธีด าเนินการวิจัย 

 การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) และใช้วิธีเก็บ

ขอ้มูดดว้ยแบบสอบถาม (Questionnaire) 

  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการของ บริษทั จิณณพตั หมอ้แปลงไฟฟ้า จ ากดั ผูวิ้จยัไดใ้ช้

วิธีการค านวณขนาดตวัอย่างดว้ยวิธีไม่ทราบจ านวนประชากรของ W. G. Cochran. (1953) ก าหนดค่าระดบัความ

เช่ือมัน่ 95% โดยยอมให้คลาดเคล่ือนได ้5% ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 384 คน 

 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยั 

 เคร่ืองมือท่ีใชแ้บบสอบถามน้ี ประกอบดว้ย 2 ส่วน ดงัน้ี 

 ส่วนที่ 1  แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการของ บริษทั จิณณพตั หมอ้แปลง

ไฟฟ้า จ ากดั เป็นแบบสอบถามท่ีมีจ านวน 5 ขอ้ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได ้

 ส่วนที่ 2  แบบสอบถามเก่ียวกบัความพึงพอใจของลูกคา้ต่อคุณภาพการให้บริการของ บริษทั จิณณพตั 

หม้อแปลงไฟฟ้า จ ากัด เป็นแบบสอบถามแบบให้คะแนนน ้ าหนัก (Rating Scale Questions) ซ่ึงเป็นคะแนนท่ี

เรียงล าดบัจากความพึงพอใจมากท่ีสุด จนถึงความพึงพอใจน้อยท่ีสุด  โดยแบ่งระดบัความพึงพอใจเป็น 5 ระดบั 

ดงัต่อไปน้ี มากท่ีสุด=5, มาก=4, ปานกลาง=3, นอ้ย=2, นอ้ยท่ีสุด=1 

 การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

 สร้างแบบสอบถามเก่ียวกบัความพึงพอใจของลูกคา้ต่อคุณภาพการให้บริการ ของ บริษทั จิณณพตั หมอ้

แปลงไฟฟ้า จ ากดั และตรวจสอบเน้ือหาว่าครอบคลุมวตัถุประสงค์หรือไม่ จากนั้นน าไปให้ผูเ้ช่ียวชาญพิจารณา
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ตรวจสอบความเท่ียงตรงและความถูกตอ้งของเน้ือหา ตลอดจนความชดัเจนและการใชภ้าษาท่ีเหมาะสม ซ่ึงมีเกณฑ์

การตรวจในแต่ละขอ้ดงัน้ี 

 วดัผลโดยพิจารณาจากคะแนน IOC ดงัน้ี 

 1.  ขอ้ค าถามท่ีมีคะแนน IOC ตั้งแต่ 0.50-1.00 มีค่าความเท่ียงตรงใชไ้ด ้

 2.  ขอ้ค าถามท่ีมีคะแนน IOC ตั้งแต่ 0.50 ตอ้งปรับปรุง ยงัใชไ้ม่ได ้

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การศึกษาคร้ังน้ีเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยน าไปแจกให้แก่ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ เป็นไฟล์ Google Form เม่ือ

ไดรั้บแลว้น ากลบัมาตรวจสอบความถูกตอ้งและสมบูรณ์ และให้คะแนนสอบถามทั้งหมดตามเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้

 การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ท าการประมวลผลวิเคราะห์ขอ้มูลดว้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์  

 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 

 1.  ค่าร้อยละ (Percentage) ส าหรับการวิเคราะห์เพ่ือการบรรยายปัจจยัส่วนบุคคล 

 2.  ค่าเฉล่ีย (X̅)  

 3.  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ส าหรับวิเคราะห์ความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพการให้บริการ 

ของ บริษทั จิณณพตั หมอ้แปลงไฟฟ้า จ ากดั 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 384 คน ส่วน
ใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 325 คน คิดเป็นร้อยละ 83.5 และรองลงมาคือ เพศหญิง จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 16.5 
จ าแนกตามช่วงอายุไดแ้ก่ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีอายุ 41-50 ปี จ านวน 186 คน คิดเป็นร้อยละ 47.8 รองลงมาคือ 
อาย ุ51 ปีข้ึนไป จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 25.7 มีอาย ุ31-40 ปี จ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 19.8 มีอาย ุ21-30 
ปี จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 6.2 และอายตุ ่ากว่า 20 ปีจ านวน 2 คน มีจ านวนนอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 0.5 ระดบั
การศึกษากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษา ปริญญาตรี จ านวน 259 คน คิดเป็นร้อยละ 66.6 รองลงมาคือ 
ระดบัปริญญาโท จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 6.9 มีระดบั ปวท./ปวส./อนุปริญญา จ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 
23.4 มีระดบัมธัยมปลาย/ปวช./หรือต ่ากว่า จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.8  และระดบัการศึกษา สูงกว่าปริญญาโท 
จ านวน 5 คน มีจ านวนน้อยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 1.3 กลุ่มตวัอย่างจ าแนกตามอาชีพพบว่า กลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตาม
อาชีพ พนกังานบริษทัเอกชน มีจ านวนมากท่ีสุด จ านวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 39.3 รองลงมาคือ เจา้ของกิจการ/
ธุรกิจส่วนตวั จ านวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 31.4 มีอาชีพอ่ืน ๆ จ านวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 26.7 และกลุ่ม
ตวัอย่าง ขา้ราชการ/พนง.รัฐวิสาหกิจ จ านวน 10 คน มีจ านวนน้อยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 2.6 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน
พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน มากกว่า 50,001 บาท จ านวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 36.5 
รองลงมาคือ 20,001-30,000 บาท จ านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 22.6 ถดัมาคือ 30,001-40,000 บาท จ านวน 69 คน 
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คิดเป็นร้อยละ 17.7 ถดัมาคือ 40,001-50,000 บาท จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 14.4 และสุดทา้ย 10,000-20,000 
บาท จ านวน 34 คน มีจ านวนนอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 8.7 ตามล าดบั 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตอนท่ี 2 ความพึงพอใจของลูกคา้ต่อคุณภาพการให้บริการของ บริษทั จิณณพตั 
หมอ้แปลงไฟฟ้า จ ากดั โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ดา้นท่ีอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คือ ดา้น
กระบวนการ และดา้นลกัษณะทางกายภาพ ตามล าดบั และดา้นท่ีอยู่ในระดบัมาก คือ ดา้นส่งเสริมการตลาด ดา้น
บุคลากร ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นผลิตภณัฑ ์และดา้นราคา ตามล าดบั 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ปัจจยัส่วนบุคคล 
 การศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของลูกคา้ต่อคุณภาพการให้บริการของ บริษทั จิณณพตั หมอ้แปลงไฟฟ้า 
จ ากดั ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการตอบแบบสอบถามทั้งหมด 384 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 325 คน คิดเป็นร้อยละ 
83.5 ช่วงอาย ุ41-50 ปี จ านวน 186 คน คิดเป็นร้อยละ 47.8 มีระดบัการศึกษาสูงสดุ ปริญญาตรี จ านวน 259 คน คิด
เป็นร้อยละ 66.6 จ าแนกตามอาชีพเป็นพนักงานบริษทัเอกชนมากท่ีสุด มีจ านวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 39.3 มี
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มากกว่า 50,001 บาท จ านวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 36.5  
 ควำมพงึพอใจของลูกค้ำต่อคุณภำพกำรให้บริกำรของ บริษัท จณิณพตั หม้อแปลงไฟฟ้ำ จ ำกัด 
 ความพึงพอใจของลูกคา้ต่อคุณภาพการให้บริการ ของ บริษทั จิณณพตั หมอ้แปลงไฟฟ้า จ ากดั โดยรวมอยู่
ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ดา้นท่ีอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คือ ดา้นกระบวนการ และดา้นลกัษณะทาง
กายภาพ ตามล าดบั และดา้นท่ีอยูใ่นระดบัมาก คือ ดา้นส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
ดา้นผลิตภณัฑ ์และดา้นราคา ตามล าดบั 
 
อภิปรายผล 
 การศึกษาวิจยัเร่ือง ความพึงพอใจของลูกคา้ต่อคุณภาพการให้บริการ ของ บริษทั จิณณพตั หมอ้แปลง
ไฟฟ้า จ ากัด โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านท่ีอยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ ด้าน
กระบวนการ และดา้นลกัษณะทางกายภาพ ตามล าดบั และดา้นท่ีอยู่ในระดบัมาก คือ ดา้นส่งเสริมการตลาด ดา้น
บุคลากร ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นผลิตภณัฑ ์และดา้นราคา ตามล าดบั โดยมีประเดน็อภิปรายเพ่ิมเติม ดงัน้ี 
 
 1.  ด้านผลิตภณัฑ์ 
 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพการให้บริการของ บริษทั จิณณพตั หม้อแปลงไฟฟ้า จ ากัด ด้าน

ผลิตภณัฑโ์ดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คือ ดา้น

ผลิตภณัฑมี์การรับประกนั 5 ปี ผลิตภณัฑแ์ละบริการครบวงจร ผลิตภณัฑมี์ความทนทาน แขง็แรง มีอายกุารใชง้าน

ยาวนานตามล าดบั ส่วนข้อท่ีมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก คือ ผลิตภณัฑ์หรืองานบริการมีคุณภาพและได้

มาตรฐาน ผลิตภณัฑ์มีการออกแบบท่ีทนัสมยั ตามล าดบั  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ รุ่งฤดี รัตน์ชัยศิลป์ (2564)  

ศึกษาเร่ือง ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออุปกรณ์ไฟฟ้าของผูบ้ริโภค ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดั
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เชียงราย พบว่าอยู่ในระดบัมาก พิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าทุกดา้นอยู่ในระดบัมาก คือ ดา้นการจดัจ าหน่าย ดา้น

การส่งเสริมการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์และดา้นดา้นราคา ตามล าดบั ส่วนปัจจยัทางการตลาด มีความสมัพนัธ์ต่อการ

ตดัสินใจเลือกซ้ืออุปกรณ์ไฟฟ้าของผูบ้ริโภค ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 

.05 สรุปไดว้าปัจจยัทางการตลาด มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือของผูบ้ริโภค อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 

อาจเป็นเพราะปัจจุบนัผูบ้ริโภคเข้าถึงส่ือได้ง่ายข้ึนท าให้มีข้อมูลด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ผลิตภณัฑ์ ราคา ร้าน

จ าหน่ายและโปรโมชัน่ในการซ้ือ 

 2.  ด้านราคา 
 ความพึงพอใจของลูกคา้ต่อคุณภาพการให้บริการของ บริษทั จิณณพตั หมอ้แปลงไฟฟ้า จ ากดั ดา้นราคา
โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นท่ีอยูใ่นระดบัมาก คือ ดา้นราคาการบริการมีความ
เหมาะสม ราคาเป็นส่ิงท่ีตดัสินใจซ้ือมากกว่าตวัผลิตภณัฑ ์ราคาผลิตภณัฑมี์ความเหมาะสม ราคาท่ีเสนอขายถูกกว่า
ท่ีท่านคิด ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กฤตญา สุทธิบุตร (2563) ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของลูกคา้ใน
การท าธุรกรรมทางการเงินผ่านมือถือ (Krungthai Next) ของธนาคารกรุงไทยในเขตกรุเทพมหานคร สามารถสรุป
ผลการวิจยัได ้ดงัต่อไปน้ี โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ทุกดา้นอยู่ ในระดบั
มากท่ีสุด โดยเรียงตามล าดบัดงัน้ี ดา้นส่งเสริมการตลาด ดา้นสถานท่ี ดา้นราคา และดา้นผลิตภณัฑ ์
 3.  ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 
 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพการให้บริการของ บริษทั จิณณพตั หม้อแปลงไฟฟ้า จ ากัด ด้าน

ช่องทางการจดัจ าหน่ายโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีความพึงพอใจท่ีอยูใ่นระดบั

มากท่ีสุด คือ มีการติดต่อผา่นตวัแทน นายหนา้ ผูรั้บเหมา  มีการติดต่อผา่นช่องทางไลน์ มีช่องทางการติดต่อไดง่้าย 

สะดวก ตามล าดบั ส่วนขอ้ท่ีมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก คือ มีการติดต่อผา่นช่องทางอีเมล ์ท่ีตั้งโรงงานสะดวก

ต่อการเดินทางไปติดต่อ ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ บริภัทร กุณฑลบุตร (2562)  ศึกษาเร่ือง ความพึง

พอใจของลูกค้าท่ีมีต่อร้านอาหารในเครือเซ็นทรัลกรุ๊ป ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีเน่ืองจากผูบ้ริโภคให้ความส าคญักบัรสชาติของอาหารท่ีอร่อย ถูกปาก มีความสะอาด 

ถูกสุขลกัษณะ ร้านจะต้องเป็นสถานท่ีจัดจ าหน่ายอยู่ในท าเลท่ีเข้าถึงสะดวก รวมถึงการให้ส่วนลดในการซ้ือ 

โฆษณาประชาสมัพนัธ์ในรูปแบบต่าง ๆ ภายในร้านมีการตกแต่งแต่ละร้านมีเอกลกัษณ์ มีความโดดเด่นแตกต่างจาก

ร้านอ่ืน  

 4.  ด้านส่งเสริมการตลาด 
 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพการให้บริการของ บริษทั จิณณพตั หม้อแปลงไฟฟ้า จ ากัด ด้าน

ส่งเสริมการตลาดโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีความพึงพอใจท่ีอยู่ในระดบัมาก

ท่ีสุด คือ ซ้ือผลิตภณัพ์หรือมาใชบ้ริการเพราะการบอกปากต่อปาก จากคนใกลชิ้ด หรือผูอ่ื้น มีการติดต่อสอบถาม

หลงัการขาย ตามล าดบั ส่วนขอ้ท่ีมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก คือ ซ้ือผลิตภณัฑ์หรือบริการเพราะเห็นโฆษณา

ผา่นส่ือโซเลียล มีการใชส่ื้อโฆษณาท่ีคน้เจอง่าย เช่น เฟสบุ๊ค ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ทรงพล เทือก
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สุบรรณ (2562) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7P’s) ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ผ่าน

แอพพลิเคชัน่ Shopee ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบว่า ดา้นผลิตภณัฑ ์โดยรวมอยูใ่นระดบั

มาก ดา้นราคา โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ดา้นช่องทางจ าหน่าย โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ดา้นส่งเสริมการตลาด 

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ดา้นบุคคล โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ โดยรวมอยูใ่น

ระดบัมากท่ีสุด ดา้นกระบวนการ โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

 5.  ด้านบุคลากร 
 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพการให้บริการของ บริษทั จิณณพตั หม้อแปลงไฟฟ้า จ ากัด ด้าน

บุคลากรโดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีความพึงพอใจท่ีอยู่ในระดบัมากท่ีสุด 

คือ ทีมงานและช่างติดตั้งมีความเช่ียวชาญ พนกังานสนใจและมีความกระตือรือร้น ตามล าดบั ส่วนขอ้ท่ีมีความพึง

พอใจอยู่ในระดบัมาก คือ ทีมงานและช่างติดตั้งมีบุคลิกภาพท่ีดี แต่งกายดี เหมาะสม พนกังานขายมีความรู้และ

ประสบการณ์ ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ โสภิตา รัตนสมโชค (2558) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาด (7Ps) ท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการรถไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติ (บีทีเอส) ของประชากร

ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจยัดา้นบุคลากร และลกัษณะทางกายภาพภายในสถานีรถไฟฟ้า อยูใ่นระดบัมาก

ท่ีสุด ปัจจยัดา้นราคา อยูใ่นระดบัท่ีสามารถยอมรับได ้ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด พบว่า มีอิทธิพลต่อความพึง

พอใจของผูใ้ชบ้ริการ ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และเส้นทางการให้บริการ พบว่า อยู่ในระดบัปานกลาง 

ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการกระบวนการท างานของรถไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติ (บีทีเอส) และส่ิงอ านวยความสะดวก

ภายในสถานี พบว่า มีความเหมาะสม 

 6.  ด้านลักษณะทางกายภาพ 
 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพการให้บริการของ บริษทั จิณณพตั หม้อแปลงไฟฟ้า จ ากัด ด้าน

ลกัษณะทางกายภาพโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีความพึงพอใจท่ีอยูใ่นระดบัมาก

ท่ีสุด คือ การพูดจาของทีมงานและช่างติดตั้ง ความประทบัใจในผลิตภัณฑ์ ยานพาหนะและอุปกรณ์สะอาด 

ตามล าดบั ส่วนข้อท่ีมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก คือ ความประทบัใจในตวัเจ้าของกิจการ ตามล าดบั ซ่ึง

สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปุญญาภา นาคสินธ์ุ (2559) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ท่ีมี

ความส าคญัต่อการเลือกใช้บริการธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาท่าเรือแหลมฉบงั จังหวดัชลบุรี ผล

การศึกษา พบว่าดา้นผลิตภณัฑ์ธนาคารและบริการ ดา้นราคา ดา้นสถานท่ี/การจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมทาง

การตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ และด้านภาพลกัษณ์ทางกายภาพ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยด้าน

กระบวนมีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือ ด้านบุคคล ด้านราคา ด้านภาพลกัษณ์ทางกายภาพ ด้านการส่งเสริมทาง

การตลาด ดา้นสถานท่ี/การจดัจ าหน่าย ส่วนดา้นผลิตภณัฑธ์นาคารและบริการ มีค่าเฉล่ียต ่าสุด 
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 7.  ด้านกระบวนการ 
 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพการให้บริการของ บริษทั จิณณพตั หม้อแปลงไฟฟ้า จ ากัด ด้าน
กระบวนการโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีความพึงพอใจท่ีอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คือ 
สามารถแก้ปัญหาไดอ้ย่างรวดเร็ว เช่น หมอ้แปลงไฟฟ้ามีปัญหา มีบริการ 24 ชัว่โมง การบริการท่ีรวดเร็วทนัใจ มี
การส่งมอบตรงเวลา ตามล าดบั ส่วนข้อท่ีมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คือ การให้บริการท่ีได้มาตรฐาน 
ตามล าดบั ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฤทธ์ิเจตน์ รินแก้วกาญจน์ (2561) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด 7Ps และปัจจยัดา้นการให้บริการท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการคลินิกการแพทยแ์ผนจีน หวั
เฉียว กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาสรุปไดว้่า มีความพึงพอใจในระดบัมากดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นกระบวนการ ดา้น
การส่งเสริมการตลาด และดา้นหลกัฐานทางกายภาพ และดา้นราคา ตามล าดบั โดยผลทดสอบแสดงให้เห็นว่าใน
ภาพรวม ปัจจยัส่วนประสมการตลาด 7Ps ส่งผลเชิงบวกต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการคลินิกการแพทยแ์ผนจีน
หวัเฉียว จงัหวดักรุงเทพมหานคร โดยสามารถท านายผลของความพึงพอใจไดเ้พียงร้อยละ 48.5 แสดงว่ายงัมีปัจจยั
อ่ืนอีกท่ีส่งผลต่อเชิงบวกต่อความพึงพอใจของผูม้าใชบ้ริการคลินิกการแพทยแ์ผนจีน ซ่ึงยงัคงตอ้งศึกษาวิจยัคน้หา
ปัจจยัอ่ืน ๆ ในคร้ังต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 จากผลการศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของลูกคา้ต่อคุณภาพการให้บริการของ บริษทั จิณณพตั หมอ้แปลง
ไฟฟ้า จ ากดั สรุปขอ้เสนอแนะจากผลการวิจยั ดงัน้ี 
 1.  ดา้นผลิตภณัฑ์ พบว่า โดยภาพรวมความพึงพอใจของลูกคา้ต่อคุณภาพการให้บริการ อยู่ในระดบัมาก 
ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ ผลิตภณัฑมี์การออกแบบท่ีทนัสมยั เน่ืองจากหมอ้แปลงไฟฟ้าท่ีผลิตปัจจุบนัเป็นการผลิตรูป
แบบเดิม ๆ ท่ีท ามานาน  ควรมีการออกแบบให้มีความทนัสมยั ผลิตภณัฑห์รืองานบริการมีคุณภาพและไดม้าตรฐาน 
ผลิตภณัฑ์ท่ีจ าหน่ายอยู ่ยงัไม่มีการขอใบอนุญาตระบบมาตรฐาน (มอก.) ซ่ึงหากมีแลว้สามารถสร้างความเช่ือมัน่
ให้แก่ลูกคา้ได ้ 
 2.  ดา้นราคา พบว่า โดยภาพรวมความพึงพอใจของลูกคา้ต่อคุณภาพการให้บริการ อยู่ในระดบัมากท่ีสุด 
ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ ราคาท่ีเสนอขายถูกว่าท่ีท่านคิด เพราะราคาท่ีขายยงัไม่มีระบบมาตรฐาน (มอก.) ดงันั้นราคา
จึงถูกกว่าเม่ือเทียบกบับริษทัผูผ้ลิตรายอ่ืนท่ีมีระบบมาตรฐาน (มอก.) แลว้ ซ่ึงอาจเป็นผลดีท่ีสามารถขายไดง่้าย แต่
ผลเสียคือไม่สามารถก าหนดราคาให้สูงกว่าน้ีได ้ราคาผลิตภณัฑ์มีความเหมาะสม ก็เพราะยงัไม่มีระบบมาตรฐาน 
(มอก.) ท าให้ราคาเลยมีความเหมาะสม แต่อีกดา้น ก็ไม่อาจสร้างความเช่ือมัน่ให้ลูกคา้ไดอ้ยูดี่ 
 3.  ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย พบว่า โดยภาพรวมความพึงพอใจของลูกคา้ต่อคุณภาพการให้บริการ อยู่
ในระดบัมาก ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ ท่ีตั้งโรงงานสะดวกต่อการเดินทางไปติดต่อ เน่ืองจากการผลิตตอ้งใชเ้พ่ือท่ี
จ านวนมาก ดงันั้นจึงตั้งโรงงานอยูแ่ถบชานเมือง ท าให้ลูกคา้ตอ้งการไปชมกระบวนการผลิตเกิดความไม่สะดวก 
ดงันั้นจึงควรท าส่ือหรือคลิป VDO กระบวนการผลิต โดยเตรียมเอาไวใ้ห้ลูกคา้ดูแทนการมาโรงงาน มีการติดต่อ
ผ่านช่องทางอีเมล ์เน่ืองจากกลุ่มลูกคา้เป็นผูรั้บเหมาจ านวนมาก ดงันั้นการติดต่อจึงไม่สะดวกส าหรับหน้างาน แต่
เน่ืองจากเป็นช่องทางท่ีสามารถส่งขอ้มูลไดจ้ านวนมากและเก็บไดน้าน จึงพยายามให้พนกังานใชช่้องทางอีเมล์ให้
มากท่ีสุด 
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 4.  ดา้นส่งเสริมการตลาด พบว่า โดยภาพรวมความพึงพอใจของลูกคา้ต่อคุณภาพการให้บริการ อยูใ่น
ระดบัมาก ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ มีการใชส่ื้อโฆษณาท่ีคน้เจอง่าย เช่น เฟสบุ๊ค เพราะเป็นบริษทัท่ีเพ่ิมก่อตั้งใหม่ไม่
นาน ดงันั้นการลงส่ือโปรโมทประชาสมัพนัธ์จึงยงัท าไดไ้ม่ดีพอ จึงควรแต่งตั้งให้พนกังานมาดูแลดา้นส่ือ
โดยเฉพาะ ซ้ือผลิตภณัฑห์รือบริการเพราะเห็นโฆษณาผา่นส่ือโซเช่ียล ลูกคา้ส่วนมากไม่ค่อยเห็น อยา่งกล่าวมา 
บริษทัท าเร่ืองการส่งเสริมการตลาดดา้นน้ีนอ้ยเกินไป จึงควรรีบพฒันาและปรับปรุง 
 5.  ดา้นบุคลากร พบว่า โดยภาพรวมความพึงพอใจของลูกคา้ต่อคุณภาพการให้บริการ อยูใ่นระดบัมาก ส่ิง
ท่ีตอ้งปรับปรุง คือ พนกังานขายมีความรู้และประสบการณ์นอ้ย เน่ืองจากเป็นสินคา้เฉพาะดา้น พนกังานท่ีรับเขา้มา
ใหม่จึงมีประสบการณ์และความรู้เท่าท่ีควร บริษทัควรจดัฝึกอบรมพนกังานเร่ืองผลิตภณัฑ์ให้มากกว่าน้ี ทีมงาน
และช่างติดตั้งมีบุคลิกภาพท่ีดี แต่งกายดี เหมาะสม พนกังานท่ีรับเขา้มาท างานยงัขาดการอบรมเร่ืองระเบียบวินยั  
 6.  ดา้นลกัษณะทางกายภาพ พบว่า โดยภาพรวมความพึงพอใจของลูกคา้ต่อคุณภาพการให้บริการ  อยูใ่น
ระดับมาก ท่ีสุด ส่ิงท่ีต้องปรับปรุง คือ ความประทบัใจในตัวเจ้าของกิจการ เพราะธุรกิจน้ีเกิดจากเจ้าของมี
ประสบการณ์ มีความรู้ความสามารถในธุรกิจดงักล่าวมาเป็นเวลากว่า 20 ปี แต่เน่ืองจากไม่สามารถบริการลูกคา้ได้
อย่างทัว่ถึง เพราะเป็นบริษทัเปิดใหม่ และมีคนงานจ านวนมาก จึงเป็นจุดอ่อนท่ีลูกค้ามองว่ายงัไม่เกิดความ
ประทบัใจ เพราะไม่สามารถส่ือสารไดก้บัลูกคา้ทุกคน ยานพาหนะและอุปกรณ์ยงัไม่ความเป็นระเบียบและสะอาด 
เวลาไปติดต่อลูกคา้จึงเห็นว่าควรพฒันาปรับปรุงเพ่ือไม่เกิดความรู้สึกแบบน้ีเอง  
 7.  ดา้นกระบวนการ พบว่า พบว่า โดยภาพรวมความพึงพอใจของลูกคา้ต่อคุณภาพการให้บริการ  อยู่ใน
ระดบัมาก ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ การบริการท่ียงัไม่ไดม้าตรฐาน เพระบริษทัยงัไม่มีระบบมาตรฐาน (มอก.) มาช่วย
ก ากบัระบบงาน จึงควรรีบไปด าเนินการท าระบบมาตรฐาน (มอก.) โดยเร็วเพ่ือน ามาเป็นกรอบในการท างานต่อไป 
มีการส่งมอบท่ียงัไม่ตรงเวลา อาจจะเป็นเพราะธุรกิจเพ่ิงก่อตั้งข้ึนมา จึงท าให้การส่งมอบมีการคาดเคล่ือน ดงันั้นจึง
ควรเรียกพนกังานมาปรับปรุงระบบน้ีโดยเร็ว  
 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 

1. ควรมีการปรับเปล่ียนหรือเพ่ิมเติมตวัแปรต่าง ๆ ในการวิจยัเพ่ือให้ไดข้อ้มูลท่ีครบถว้น และรอบดา้น
มากยิ่งข้ึน 

2. การวิจยัคร้ังน้ี มีขอบเขตในดา้นพ้ืนท่ีการศึกษาวิจยัเฉพาะผูใ้ชบ้ริการ บริษทั จิณณพตั หมอ้แปลงไฟฟ้า 
จ ากดั แต่ก็ยงัถือไม่ไดว้่าผลจากการวิจยัคร้ังน้ีจะเป็นตวัแทนของผูใ้ชบ้ริการของบริษทั จิณณพตั หมอ้แปลงไฟฟ้า 
จ ากดั ทั้งหมด จึงควรศึกษาขอบเขตการศึกษาให้ครอบคลุมทัว่พ้ืนท่ีประเทศไทย เพ่ือจะไดท้ราบว่าโดยภาพรวม
แลว้ ความพึงพอใจของผูใ้ชบริการว่าเป็นอยา่งไร ซ่ึงจะน าไปปรับปรุงการให้บริการแก่ผูใ้ชบ้ริการให้ดียิ่งขั้นไป 
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