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บทคัดย่อ 

  การค้นคว้าแบบอิสระนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าต่อผลิตภัณฑ์หลังคาชิงเกิ้ลรูฟ  

และการให้บริการของ บริษัท ดี สตีล เฟรม จ ากัด ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ

รวบรวมข้อมูล จากลูกค้าท่ีเคยซื้อผลิตภัณฑ์หลังคาชิงเกิ้ลรูฟและรับบริการติดตั้ง ในจังหวัดเชียงใหม่ ไปใช้เพื่อเป็น

ส่วนประกอบในการสร้างท่ีอยู่อาศัย จ านวน 172 ราย และวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาโดยสถิติท่ีใช้ ได้แก่ 

ค่าความถี่ ค่ารอ้ยละ และค่าเฉลี่ย  

  จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 25-35 ปี สถานภาพสมรส อาชีพนักธุรกิจ

ส่วนตัว รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 25,001-40,000 บาท ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รู้จักบริษัทฯ จากการท่ีเพื่อน/คนรู้จัก

แนะน า และมีเหตุผลการเลอืกใช้ผลิตภัณฑห์ลังคาชงิเกิ้ลรูฟมาจากรูปแบบท่ีแปลกใหม ่สะดุดตา 

 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ท่ีพบตกอยู่ใน Quadrant A ซึ่งหมายความว่า

ปัจจัยดังกล่าวมคีวามส าคัญต่อการตัดสนิใจของลูกค้าเป็นอยา่งมาก แตพ่บวา่ลูกค้ามรีะดับความพึงพอใจอยูใ่นระดับท่ีต่ า

กว่าท่ีได้คาดหวังไว้ ทางบริษัทจึงควรพจิารณา ปรับปรุง พัฒนา และให้ความส าคัญกับปัจจัยดังกล่าวเป็นอันดับแรก ได้แก่ 

ด้านเฉดสีของหลังคา และ ด้านพนักงานติดตัง้มจี านวนเพยีงพอต่อการให้บริการ เป็นต้น 

ปัจจัยย่อยท่ีตกอยู่ใน Quadrant B ซึ่งหมายความว่า มีการให้ความส าคัญอยู่ในระดับสูง และมีความพึงพอใจใน

ระดับสูงตามท่ีลูกค้าได้คาดหวังไวเ้ช่นกัน ได้แก่ ด้านการปกป้องรังสียูวีของหลังคา และ ด้านพนักงานขับรถส่งมอบสินค้า

ตามเวลาท่ีได้นัดหมายไว้กับลูกค้า เป็นต้น 

ปัจจัยย่อยท่ีตกอยู่ใน Quadrant C ซึ่งหมายความว่า มกีารให้ความส าคัญในระดับน้อยต่อการตัดสินใจของลูกค้า 

และมีความพึงพอใจในระดับท่ีต่ ากว่าท่ีลูกค้าได้คาดหวังไว้ ได้แก่ ด้านรูปแบบของหลังคา และ ด้านพนักงานของบริษัทมี

การสอบถามความต้องการท้ังก่อนและหลังการขาย เป็นต้น 

  ปัจจัยย่อยท่ีตกอยู่ใน Quadrant D ซึ่งหมายความว่า มกีารให้ความส าคัญในระดับน้อยตอ่การตัดสินใจของลูกค้า 

แต่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับสูงตามท่ีลูกค้าได้คาดหวังไว้ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ท่ีมีความน่าเชื่อถือ  และ ด้านพนักงาน  

ขับรถขนส่งสินค้า เป็นต้น 

_______________________ 
* นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตส าหรับผูบ้รหิาร มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

** ดร.  อาจารย์ประจ าภาควิชาการจัดการคณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ABSTRACT 

 This independent study aimed to examine customer satisfaction towards shingle roof and services of D Steel 

Frame Company Limited in Chiang Mai province.  Questionnaires were used as the tool to collect data from 172 

customers in Chiang Mai who purchased the studied product with installation service, as a part of their residential 

construction. Data obtained were then analyzed by the descriptive statistics i.e. frequency, percentage, and mean. 

 The findings presented that most respondents were 25-35 years old married male. They were self-employed 

and earned monthly income at the average amount of 25,001-40,000 Baht. The respondents knew about the company 

from friend/ acquaintance’ s suggestion.  Reason to choose the shingle roof was the attractive design of the product 

itself. 

 Based upon the study, elements of marketing mix factors enlisted in Quadrant A, which signified those that 

were needed to get improved urgently as differences on level of importance and level of satisfaction were disclosed, 

were the roof’s color shades, the staff who could provide accurate details on product information and qualities as well 

as offer correct and clear suggestions to customers, the attention of staff to offer after-sales services. Service quality 

attributes enlisted in the same quadrant included the adequate number of installation service staff to shorten the 

waited period for customers, the prompt service being provided by office- based staff, the proper solutions made by 

installation service staff to a certain problem, and the concentration and attention of company staff to individual 

customer by always inquiring for customer’s needs at pre- and after-sales stages.  

 Elements of marketing mix factors enlisted in Quadrant B, which signified those that were rated at high level 

of importance and high level of satisfaction, were the UV protection capacity of the product, the product durability, the 

uniqueness of product’s surface conditions and tone colors, the installation assurance, the readiness of staff to provide 

advices and consultations to customers, the prompt and appropriate quotation being proposed to customers as 

promised, the punctuality and accuracy of product delivery to the work- site as agreed, the proficiency of staff in 

installing the roof with zero failure, and the availability of product returns.  Service quality attributes enlisted in the 

same quadrant included the punctuality of company driver to deliver products to customers at the agreed time, the 

competency of installation team to complete the job within agreed time, the efficiency of installation team to install the 

roof, the staff who were ready and willing to serve/advice/give useful consultations to customers at all time, the staff 

who were knowledgeable and proficient in providing product information to customers, the high competency and 

proficiency of installation team towards the certain products, the service verification of company staff before completing 

the job for a certain customer, and the safety assurance being provided to customers while performing the job. 

 Elements of marketing mix factors enlisted in Quadrant C, which signified those that were rate at low level of 

importance and low level of satisfaction, were the roof’s pattern, the new and modern roof’s design, the roof’s weight, 

the product brand, the product package, and the product size. Service quality attributes enlisted in the same quadrant 
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included the physical attribute, the inquiries, made by company staff, for customer’ s need at pre-  and after- sales 

stages, and the regular service improvement according to customer’s comments and suggestions. 

 Elements of marketing mix factors enlisted in Quadrant D, which signified those that were rated at low level 

of importance; but high level of satisfaction, were the reliability of product, the simple and less time- consuming 

installation process, the durability of product when being crashed, the ability to modify the product into preferred 

pattern, and the product assurance.  Service quality attributes enlisted in the same quadrant included the product 

driver who took care of products along the delivery route:  until the destination at the certain site to ensure the zero 

failure of products, and the company staff who could respond to customer’s need at an immediate time. 

บทน า 

  จากผลส ารวจการเตบิโตของตลาดอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะเมอืงท่องเท่ียวขนาดใหญ่ อาทิ เชยีงใหม ่เชยีงราย 

และเขาใหญ่ โดยจังหวัดเชียงใหม่จ านวนโครงการอสังหาริมทรัพย์มียอดขายมากถึง  82% เทียบกับจังหวัดเชียงราย  

พบยอดขาย 76% และพื้นท่ีเขาใหญ่ ท่ีมียอดขายไปแล้ว 72% แสดงให้เห็นว่าจังหวัดเชียงใหม่มีการเติบโตของตลาด

อสังหารมิทรัพย์มาเป็นอันดับหนึ่ง เมื่อเทียบกับเมอืงท่องเท่ียวดังกลา่ว 

  การก่อสร้างหรือตอ่เติมท่ีพักอาศัยนัน้ หลังคานับว่าเป็นส่วนประกอบส าคัญ เพื่อกันแดด กันฝน มี ซึ่งการศกึษา

ครัง้นี้ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับหลังคาชิงเกิ้ลรูฟหรือหลังคายางมะตอย เป็นหลังคาสไตลต์ะวันตก มคีุณสมบัตท่ีิโดดเด่นและ

หลากหลาย ซึ่งปัจจุบันมีการแข่งขันท่ีเพิ่มมากขึ้น โดยทางบริษัท ดี สตีล เฟรม จ ากัด มีการจัดจ าหน่ายท้ังปลีกและ  

ส่งรวมถึงบริการติดต้ัง เร่ิมตัง้แตก่ารบริการขนส่งสินค้าจากโกดังไปยังสถานท่ีหน้างาน เพื่อสร้างความสะดวกสบายให้แก่

ลูกค้าและลดภาระให้ลูกค้าลง นอกจากนี้ปัจจัยท่ีทางบริษัทให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่งคือ การบริการรับติดตั้งหลังคา 

เนื่องจากสินค้าเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีต้องติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ ซึ่งนอกจากผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพแล้ว  

การให้บริการแก่ลูกค้าก็มีความส าคัญ รวมไปถึงการบริการหลังการขายท่ีครอบคลุมความตอ้งการของลูกค้า  

  จากการเติบโตของตลาดอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบกับสภาพตลาดและการแข่งขันของธุรกิจ

ดังกล่าว ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงความพึงพอใจของลูกค้าต่อผลิตภัณฑ์หลังคาชิงเกิ้ลรูฟ และการให้บริการ

ของ บริษัท ดี สตีล เฟรม จ ากัด ในจังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาท่ีได้จะเป็นข้อมูลเบื้องต้นให้แก่ธุรกิจในการพิจารณา

จัดท าแผนพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการและสร้างความ  

พึงพอใจให้แก่ลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทางด้านผลิตภัณฑ์ และการให้บริการอื่นๆ ในธุรกิจหลังคาชิงเกิ้ลรูฟ 

เนื่องจากการสร้างความพึงพอใจนัน้ นอกจากจะท าให้ลูกค้าเดิมกลับมาซื้อซ้ าแล้ว ยังสามารถท่ีจะเพิ่มจ านวนลูกค้าใหม่

ได้โดยการบอกตอ่อีกดว้ย 
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แนวคดิและทฤษฎี 

1) แนวคิดสว่นประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ ์(Product) 

  สิ่งท่ีเสนอขายโดยธุรกิจ เพื่อตอบสนองความจ าเป็นหรือความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ 

ประกอบด้วย สิ่งท่ีสัมผัสได้และสัมผัสไม่ได้ เช่น ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์  

สี ราคา คุณภาพ ตราสินคา้ บริการ และชื่อเสียงของผู้ขาย  

2) แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการวัดคุณภาพบริการ  (Service Quality) 

  Parasuraman et al. (1988) สร้างแบบวัดคณภาพของการบริการท่ีมีชื่อว่า SERVQUAL (Service Quality) 

โดยน าเอาปัจจัยก าหนดคุณภาพของการบริการท้ัง 5 ด้านประกอบ ซึ่งใช้ในการสร้างแบบวัดคุณภาพของการบริการ 

SERVQUAL (Service Quality)  ได้แก่  ลักษณะทางกายภาพ (Tangibles)   ความน่าเชื่อถือของบริการ (Reliability)  

การตอบสนองความตอ้งการของผู้รับบริการ (Responsiveness) ความไว้วางใจ (Assurance)  การเข้าถึงจิตใจ (Empathy)  

3) ทฤษฎีการวิเคราะห์ความพึงพอใจ (Importance-Performance Analysis : IPA) 

 IPA เป็นเทคนิคท่ีใชว้เิคราะห์เกี่ยวกับคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อวัดผลหรอืประเมินการยอมรับใน

ตัวสินค้าของผู้บริโภคในโปรแกรมทางการตลาดรูปแบบต่างๆ เมื่อน าค่าระดับความส าคัญและระดับความพึงพอใจ  

มาเปรียบเทียบกันในแต่ละคุณสมบัตผิลลัพธ์ท่ีได้ ตกอยู่ท่ี Quadrant ใด ๆ จะอธิบายความหมายได้ 4 ลักษณะ ดังต่อไปนี้ 

  Quadrant A (Concentrate Here) คือ คุณลักษณะท่ีมีความส าคัญต่อลูกค้าและไม่ได้รับการตอบสนองอย่าง

เพยีงพอ 

  Quadrant B (Keep up the good Work) คือ ผู้ให้บริการสามารถตอบสนองได้เป็นอย่างดี ในคุณลักษณะท่ีลูกค้า

ให้ความส าคัญมาก  

  Quadrant C (Low Priority) คือ ผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพต่ าหรือมีการบริการต่ าในคุณลักษณะท่ีไม่ให้ความส าคัญ

ตอ่ลูกค้า ผู้ให้บริการสามารถเลื่อนการปรับปรุงออกไปก่อน 

  Quadrant D (Possible Overkill) คือ ผู้ให้บริการให้ความส าคัญมากเกินความจ าเป็นในคุณลักษณะท่ีมีความนอ้ย

ตอ่การตัดสนิใจของลูกค้า 

วิธีการด าเนินการวจิัย 

  การวจิัยนี้จะศกึษาถึงความพงึพอใจของลูกค้าหลังคาชงิเกิ้ลรูฟ ในจังหวัดเชยีงใหม่ โดยมีขอบเขตเนื้อหาเกี่ยวกับ 

ส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ (Product) และคุณภาพการบริการ (Service Quality) และ เทคนิคการวิเคราะห์ความ

พงึพอใจ ( Importance-Performance Analysis : IPA ) 

  ประชากรในการศึกษาคร้ังนี้ คือ ลูกค้าหลังคาชิงเกิ้ลรูฟและรับบริการติดตั้ง ในจังหวัดเชียงใหม่ ไปใช้เพื่อเป็น

ส่วนประกอบในการสร้างอาคาร โดยจะเลือกกลุ่มตัวอย่างเฉพาะผู้ซื้อหลังคาชิงเกิ้ลรูฟ จาก บริษัท ดี สตีล เฟรม จ ากัด 

ในจังหวัดเชียงใหม่ ย้อนหลังไม่เกิน 1 ปี โดยการแจกแบบสอบถามให้ลูกค้าทุกท่านท่ีเคยซื้อผลิตภัณฑ์หลังคาชิงเกิ้ลรูฟ
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และใช้บริการติดตั้งในระยะเวลาดังกล่าว จากการค านวณ จะได้จ านวนตัวอย่างส าหรับค่าความเชื่อมั่นท่ี 95% เท่ากับ 

170.65 โดยจะเก็บรวบรวมท้ังสิ้น 172 ชุด 

การวเิคราะห์ขอ้มูล และสถิตท่ีิใชใ้นการศึกษา คือ ข้อมูลท่ีรวบรวมได้จากแบบสอบถาม เป็นการวิจัยเชงิปริมาณ 

(Quantitative Research) ใชรู้ปแบบการส ารวจ (Survey Research) โดยใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) ดังต่อไปนี้ 

  ส่วนท่ี 1 : ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

 ส่วนท่ี 2 : ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจและการให้ความส าคัญของลูกค้า เกี่ยวกับ ส่วนประสมการตลาดด้าน

ผลิตภัณฑ์ (Product) และคุณภาพการบริการ (Service Quality) มาวิเคราะห์ข้อมูลแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating  

Scale) โดยแตล่ะข้อมคี าตอบให้เลอืก 5 ระดับ  

ผลการศึกษา การอภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

  จากการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของลูกค้าต่อผลิตภัณฑ์หลังคาชิงเกิ้ลรูฟ และการให้บริการของบริษัท  

ดี สตีล เฟรม จ ากัด ในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ผลการศึกษาการวิเคราะห์ความพึงพอใจด้วยเทคนิค  (Importance-

Performance Analysis : IPA) ท าให้เห็นประเด็นส าคัญ ซึ่งเป็นปัจจัยย่อยท่ีมีผลต่อระดับความพึงพอใจของลูกค้า  

เพื่อต้องการเน้นการปรับปรุงและพัฒนาปัจจัยย่อยท่ีตกอยู่ใน Quadrant A เนื่องจากพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้

ความส าคัญต่อปัจจัยเหล่านั้นมาก แต่ยังไม่ได้รับการตอบสนองท่ีดีเพียงพอ จึงมีความพึงพอใจอยู่ในระดับต่ า และปัจจัย

ย่อยท่ีอยู่ใน Quadrant C ถึงแม้ว่าลูกค้าจะให้ระดับความส าคัญในระดับต่ า แต่มีผลต่อระดับความพึงพอใจของลูกค้าที่อยู่

ในระดับต่ าเช่นกัน หากไมไ่ด้รับการปรับปรุงและพัฒนา อาจส่งผลต่อระดับความพึงพอใจของลูกค้าในอนาคตได้ ดังนี้ 

   

  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางที่ 1 ผลการศึกษาข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม บริษัท ดี สตีล เฟรม จ ากัด ในจังหวัดเชยีงใหม ่

ข้อมูล ผลการศกึษา 

ข้อมูลท่ัวไป 

เกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
- ลูกค้าของบริษัท ดี สตลี เฟรม ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 25-35 ปี 

อาชีพนักธุรกิจส่วนตัว รายได้ระหว่าง 25,001 – 40,000 บาท 

- แหลง่ข้อมูลบริษัทฯท่ีรู้จักมากที่สุด มาจาก เพื่อน / คนรูจ้ัก แนะน า 

- เหตุผลท่ีผู้ตอบแบบสอบถามเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ ของบริษัท ดี  สตีล เฟรม 

จ ากัด มากที่สุด คือ รูปแบบท่ีแปลกใหม ่สะดุดตา 

- ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการแนะน าตอ่แน่นอน 

 

  ปัจจัยย่อยที่อยู่ใน Quadrant A (Concentrate Here) คือ คณุลักษณะท่ีมีความส าคัญต่อลกูค้าและไมไ่ด้รับ

การตอบสนองอย่างเพยีงพอตอ่ความคาดหวังของลกูค้า 
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  ปัจจัยส่วนประสมการตลาดดา้นผลิตภัณฑ์ 

ตารางที่ 2 ผลการศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ของผู้ตอบแบบสอบถาม บริษัท ดี สตีล เฟรม จ ากัด  

              ในจังหวัดเชยีงใหม ่ท่ีพบใน Quadrant A 

ปัจจัยย่อย ผลการศกึษา 

ด้ านความหลากหลายของ

ผลิตภัณฑห์ลังคา 
- เฉดสีของแผ่นหลังคา ทใีห้เลอืกหลากหลาย 

ด้านการให้บริการ - พนักงานให้ข้อมูลและคุณสมบัติต่าง ๆ รวมถึงแนะน าสินค้าได้อย่างถูกต้อง 

ชัดเจน 

- การเอาใจใส่บริการหลังการขาย เช่น การตรวจความเรียบร้อยก่อนส่งมอบ

งาน หรอื การรับประกันหลังการขาย 

  

 คุณภาพการบริการ 

ตารางที่ 3 ผลการศึกษาคุณภาพการบริการของผู้ตอบแบบสอบถาม บริษัท ดี สตีล เฟรม จ ากัด ในจงัหวัดเชยีงใหม ่ 

               ท่ีพบใน Quadrant A 

ปัจจัยย่อย ผลการศกึษา 

ด้านความนา่เช่ือถือ 

ไวว้างใจได้ในการบริการ 
- พนักงานติดตั้ง มีจ านวนเพียงพอต่อการให้บริการ ท าให้ลูกค้าไม่ตอ้งรอเป็น

เวลานาน 

ด้ า นก า รตอบสนอ งค ว าม

ตอ้งการของผู้รับบริการ 
- พนักงานของบริษัท ให้บริการลูกค้าด้วยความรวดเร็ว 

ด้านความไวว้างใจ - พนักงานติดตัง้สามารถแก้ไขปัญหา / อุปสรรคที่เกิดขึ้นได้อยา่งเหมาะสม 

ด้านการเข้าถึง 

จิตใจของลูกค้า 
- พนักงานของบริษัท สนใจและเอาใจใส่ลูกค้าเป็นรายบุคคล สอบถามความ

ตอ้งการลูกค้าทัง้ก่อนและหลังการขาย 

   

ปัจจัยย่อยที่อยู่ใน Quadrant C (Low Priority) คือ ผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพต่ าหรือมกีารบริการต่ าใน

คุณลักษณะท่ีไมใ่ห้ความส าคัญตอ่ลูกค้า ผู้ให้บริการสามารถเลือ่นการปรับปรุงออกไปก่อน 
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  ปัจจัยส่วนประสมการตลาดดา้นผลิตภัณฑ์ 

ตารางที่ 4 ผลการศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ของผู้ตอบแบบสอบถาม บริษัท ดี สตีล เฟรม จ ากัด  

               ในจังหวัดเชยีงใหม ่ท่ีพบใน Quadrant C 

ปัจจัยย่อย ผลการศกึษา 

ด้ านความหลากหลายของ

ผลิตภัณฑห์ลังคา 
- มีรูปแบบหลังคาท่ีหลากหลาย เช่น หลังคารุ่น 1 ชั้น , รุ่น 2 ชั้น , รุ่น 6 

เหลี่ยม 

ด้านการออกแบบ - รูปแบบของแผ่นหลังคาแปลกใหม ่ทันสมัย เช่น สี่เหลี่ยม หกเหลี่ยม เป็นต้น 

ด้านลักษณะสนิค้า - หลังคามีน้ าหนักเบา 

ด้านตราสินคา้ - ตราสินคา้อ่านละจดจ าได้งา่ย 

- ตราสินค้ามีชื่อเสียง ติดอันดับ The Best Shingle 2018 ของโลก จากการจัด

อันดับของ สมาคม Roofing Insights ของประเทศอเมริกา 

ด้านการบรรจุหีบห่อของแผ่น

หลังคา 
- การบรรจุหีบห่ออยู่ในสภาพสมบูรณ์ เชน่ ไร้การฉกีขาด และมีความสะอาด 

- วัสดุ ท่ีห่อหุ้มผลิตภัณฑ์ มีคุณภาพดี  เช่น มีความเหนียว ไม่ขาดง่าย  

กันน้ าได้ดี 

ด้านขนาดของแผ่นหลังคา - ขนาดของแผ่นหลังคา 0.33 m. × 1.00 m มคีวามกะทัดรัด จัดวางได้สะดวก

ในพืน้ท่ีท่ีจ ากัด 

  คุณภาพการบริการ 

ตารางที่ 6 ผลการศึกษาคุณภาพการบริการของผู้ตอบแบบสอบถาม บริษัท ดี สตลี เฟรม จ ากัด ในจงัหวัดเชยีงใหม ่ท่ีพบ 

              ใน Quadrant C 

ปัจจัยย่อย ผลการศกึษา 

ด้านลักษณะทางกายภาพ - พนักงานของบริษัท มีการแต่งกายท่ีสุภาพ และเรียบร้อย 

- เอกสารและข้อมูลแนะน าบริการของบริษัท มีความชัดเจน 

-  บริเวณบริษัท มคีวามปลอดภัย  สะอาดเรียบร้อย 

ด้านการเข้าถึงจิตใจ 

ของลูกค้า 
- พนักงานของบริษัทมีการสอบถามความต้องการลูกค้า ท้ังก่อนและ 

หลังการขาย 

- บริษัทมกีารปรับปรุงการให้บริการตามค าแนะน า หรือค าเสนอแนะ 
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อภิปรายผลการศึกษา 

  จากการศึกษาครั้งนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รู้จักข้อมูลของบริษัท ดี สตีล เฟรม จ ากัด จาก เพื่อนหรือคน

รู้จักแนะน ามากท่ีสุด โดยท่ีรองลงมาคือการรู้จักผ่านสื่อและการประชาสัมพันธ์ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ  

เปมกิา สุตคีา (2557) และสกล หลงสิริ (2556)  

  นอกจากนี้พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามอายุช่วง 26-35 ปี มคีวามพงึพอใจและให้ระดับความส าคัญอยู่ในระดับสูง 

ซึ่งมีผลตอ่การตัดสนิใจของลูกค้าเป็นอยา่งมาก ในปัจจัยย่อยดา้นความไวว้างใจ ในเร่ืองของพนักงานติดตัง้มคีวามรู้ความ

ช านาญและมีประสบการณ์สูง สามารถตอบข้อซักถามได้ชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับผลการศกึษาของเปมกิา สตคีา (2557) 

  ส่วนผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคัญน้อยในด้านลักษณะทางกายภาพ เร่ือง เอกสารและข้อมูล

แนะน าบริการของบริษัท ทางบริษัทจึงสามารถเลื่อนการปรับปรุงแก้ไขได้ในภายหลัง ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ  

ฐิตรัิตน์ เป้ียวงศ์ (2558)  

  ข้อจ ากัดของการศกึษา 

1) จากการศกึษาคร้ังน้ี ไมไ่ด้มีการเก็บแบบสอบถามถึงอัตราการซื้อซ้ า ซึ่งจะสามารถจ าแนกได้เป็นลูกค้าท่ีซื้อ

ครัง้เดียว กับ ลูกค้าที่ซื้อซ้ า นัน้วา่มีความสัมพันธ์หรือแตกตา่งกันอย่างไร 

2) จากการเก็บแบบสอบถามพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามบางท่าน ไม่ใช่ผู้ท่ีตัดสินใจในการซื้อผลิตภัณฑ์หลังคา

โดยตรง ดังนั้นผลท่ีได้อาจท าให้มีขอ้จ ากัดดังกล่าว 

  ข้อเสนอแนะ 

1) บริษัทควรมีการเขียนเงื่อนไขการรับประกันอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ตั้งแต่ขั้นตอนการให้ข้อมูลสินค้า  

เพื่อสร้างความเชื่อม่ันและมั่นใจให้กับลูกค้า  

2) บริษัทควรมกีารฝึกอบรมพนักงานให้ทราบถึงข้อมูลและคุณสมบัตขิองผลิตภัณฑใ์ห้ถูกตอ้งยิ่งขึ้น การอบรม

ขั้นต่ าไมค่วรนอ้ยกว่า 3 ชม.  

3) บริษัทควรท าการจัดเตรียมฐานข้อมูลเพื่อความพร้อมในการให้ข้อมูล อีกท้ังควรก าชับให้พนักงานมีความ

มั่นใจในการน าเสนอข้อมูลต่าง ๆ อย่างชัดเจน ตรงไปตรงมา  

4) บริษัทควรเคร่งครัดในเร่ืองการเอาใจใส่บริการหลังการขายให้ดีมากยิ่งขึ้น เช่น การติดตามการใช้งานของ

หลังคา สอบถามถึงปัญหาและข้อเสนอแนะ เป็นต้น  

5) บริษัทควรจัดอบรม หรือรับสมัคร ทีมพนักงานติดตั้งเพิ่ม เพื่อรองรับให้เพียงพอต่อการให้บริการของลูกค้า

อย่างท่ัวถึงและมปีระสิทธิภาพ ลดระยะเวลาการรอควิในการตดิตัง้ของลูกค้า รวมถึงการจัดตารางทีมตดิตั้ง

ให้ตรงตามท่ีได้นัดหมายไว้กับลูกค้า 

6) ทางบริษัทอาจมีการประชุมอยู่เดือนละ 1-2 คร้ัง ในเร่ืองของปัญหาท่ีเคยเกิดขึ้นหรืออุปสรรคต่าง ๆ  

ท่ีอาจจะเกิดขึ้นระหว่างการท างาน เพื่อเป็นการกระตุ้นให้พนักงานเกิดการเรียนรู้และแชร์ประสบการณ์ใน

แตล่ะกรณท่ีีเข้ามา 
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