
วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                       ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 2 (เมษายน – มถิุนายน 2562) 

 

Vol. 5 No. 2 (April – June 2019)   10 

 

คุณภาพการบรกิารของห้างหุ้นส่วนจ ากัดแม่ขะจาน อลูมิเนยีม 

Service Quality of Maekachan Aluminum Limited Partnership 
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บทคัดย่อ  

การค้นคว้าแบบอิสระนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพการบริการของห้างหุ้นส่วนจ ากัดแมข่ะจาน อลูมิเนียม 

โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวมรวมข้อมูลจากผู้ท่ี เคยใช้บริการ จ านวน 200 คน โดยน าข้อมูลท่ีได้มา

วิเคราะห์ให้สอดคล้องกับกรอบแนวคิดการศึกษาเร่ืองคุณภาพการบริการด้วยเคร่ืองมือ SERVQUAL ท่ีใช้วัดระดับ

ความส าคัญและความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการ กับการวิเคราะห์ต าแหน่งคุณภาพการบริการด้วยเคร่ืองมือ  IPA 

(Importance Performance Analysis) เพื่อเปรียบเทียบระดับความส าคัญและความพงึพอใจในคุณภาพการบริการ  

ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญต่อคุณภาพการบริการของห้างหุ้นส่วนจ ากัดแม่ขะจาน 

อลูมิเนียม ในระดับมากในทุกด้านของมิติบริการ โดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยได้ดังนี้ มิติด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจได้  

มิติด้ านการให้ความเชื่ อมั่ นต่อลูกค้า  มิติด้ านการ รู้จักและเข้า ใจลูกค้า  มิติด้ านการตอบสนองต่อลูกค้า  

และมิติดา้นความเป็นรูปธรรมของบริการ ตามล าดับ 

ผู้ตอบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการของห้างหุ้นส่วนจ ากัดแม่ขะจาน อลูมิเนียม  

ในระดับมากในทุกด้านของมิติบริการ โดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยได้ดังนี้ มิติด้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้า มิติด้านความ

น่าเชื่อถือไว้วางใจได้ มิติด้านการตอบสนองต่อลูกค้า มิติด้านการให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า และมิติด้านความเป็นรูปธรรม

ของบริการ ตามล าดับ 

 ในส่วนการวิเคราะห์ต าแหน่งคุณภาพการบริการด้วยเคร่ืองมือ IPA (Importance Performance Analysis) พบว่า

เร่ืองท่ีอยู่ใน Quadrant A พื้นท่ีท่ีลูกค้าให้ความส าคัญสูงแต่ยังไม่ได้รับการตอบสนองอย่างเพียงพอ เป็นพื้นท่ีท่ีควรให้

ความส าคัญเป็นอันดับแรก ได้แก่ ร้านไปตามนัดหมาย ไม่ผิดนัดหรือเลื่อนนัดลูกค้า  และลูกค้ารู้สึกปลอดภัยจากการ

ให้บริการของพนักงาน  

 เมื่อวิเคราะห์ต าแหน่งคุณภาพการบริการโดยแบ่งตามระยะเวลาการเป็นลูกค้า พบว่า ในกลุ่มลูกค้าใหม่ท่ีมี

ระยะเวลาการเป็นลูกค้า 1-5 ปี เร่ืองท่ีอยูใ่น Quadrant A ได้แก่ การให้บริการมีความน่าเชื่อถอื วางใจได้  ลูกค้าเกิดความ

มั่นใจในฝีมือและมาตรฐานของพนักงาน ลูกค้ารู้สึกปลอดภัยจากการให้บริการของพนักงาน และพนักงานใส่ใจกับลูกค้า

เป็นรายบุคคล ส่วนกลุ่มลูกค้าเก่าท่ีมีระยะเวลาการเป็นลูกค้ามากกว่า 5 ปี เร่ืองท่ีอยู่ใน Quadrant A ได้แก่ พนักงาน

ให้บริการด้วยความสุภาพ มีมารยาท และพนักงานทราบความต้องการของลูกค้า

                                                           
*  นกัศกึษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
**  ดร. อาจารย์ประจ าภาควิชาการจดัการและการเป็นผู้ประกอบการ คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
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ABSTRACT  

 The purpose of this independent study was to examine service quality of Maekhachan Aluminum Limited 

Partnership.  The questionnaire was used to collect data from 200 service users.  The collected data were analyzed 

according to an educational framework on service quality by using SERVQUAL as a tool to assess importance and 

satisfaction levels on service quality.  In addition, it was aimed to analyze the rank of the service quality by using IPA 

(Importance Performance Analysis) to compare the importance and satisfaction levels on service quality. 

 The findings of the study revealed that the respondents rated the importance of the service quality at 

Maekhachan Aluminum Limited Partnership at the high level in all service dimensions: according to the mean ranking, 

Reliability dimension, Assurance dimension, Empathy dimension, Responsiveness dimension, and  Tangibility dimension. 

 Regarding the ranking analysis of service quality with IPA, it was found that issues in Quadrant A which was 

highly valued by the customers were not responded sufficiently. The first important issues were giving service according 

to the appointment, not missing or postponing the appointment, and customers’  sense of safety from the service by 

the staff. 

 The ranking analysis was divided according to customers’ service use duration. For new customers with 1-5 

years, the issues in Quadrant A included service reliability, assurance, customers’  confidence on workmanship and 

standard of technicians, customers’  sense of safety from the service by staff, and employees’  care of individual 

customers.  For old customers with more than 5 years, the issues in Quadrant A were employees’  service with 

politeness, courtesy, and awareness of customers’ needs. 

บทน า  

 การจะท าให้ธุรกิจท่ีด าเนินกิจการมานานอยู่รอดในยุคปัจจุบันได้นั้น ธุรกิจต้องปรับตัวให้ทันยุคสมัยและ  

ต้องสร้างความแตกต่างด้วยการรักษาระดับการให้บริการท่ีเหนือกว่าคู่แข่ง โดยเสนอคุณภาพการให้บริการตามท่ีลูกค้า

คาดหวังไว ้(Kotler and Keller 2016: 421) เพื่อรักษาธุรกิจให้ด าเนินไปตอ่ได้อยา่งยั่งยืน 

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดแม่ขะจาน อลูมิเนียม ตั้งอยู่ในเขตอ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ด าเนินกิจการประเภท

รับเหมาติดตั้งกระจกอลูมิ เนียม ในพื้นท่ีและอ าเภอใกล้เคียง มากว่า 20 ปี จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ  

คุณนิคม จินะเทพ พบว่าพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไป มีความใส่ใจในการเลือกใช้บริการรับเหมาติดตั้ง

กระจกอลูมเินยีมมากขึ้น ท้ังมีการเปรียบเทียบราคา เปรียบเทียบวัสดุท่ีใช ้เปรียบเทียบคุณภาพการให้บรกิาร กับคูแ่ข่งขัน 

ก่อนตัดสนิใจ (นคิม จินะเทพ, สัมภาษณ์, 2560) 

  จากข้อมูลสถิติประชากรปี 2559 พบว่ามีจ านวนบ้านสร้างใหม่ท่ีขึ้นทะเบียนบ้านในพื้นท่ีเขตอ าเภอเวียงป่าเป้า 

รวมถึงต าบลใกล้เคียงท่ีอยู่ในพื้นท่ีเขตอ าเภอแม่สรวย และอ าเภอวังเหนือจ านวน 454 หลังคาเรือน (ส านักบริหาร 

การทะเบียน กรมการปกครอง, 2559 : ออนไลน์) คู่แข่งขันของกิจการมีท้ังคู่แข่งขันทางตรงและทางอ้อม และจากการ
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ส ารวจกิจการประเภทรับเหมาติดตั้งกระจกอลูมิเนียมในพื้นท่ีพบว่ามีท้ังสิ้น 4 ร้าน และเป็นผู้รับเหมาติดตั้งกระจก

อลูมิเนยีมท่ีไม่มหีนา้ร้านอีกจ านวน 8 ราย (อรรถกฤษ จินะเทพ, ส ารวจ, 2560) นอกจากนี้กจิการยังได้รับผลกระทบจาก

คู่แข่งขันทางอ้อมคือ สินค้าทดแทน เช่น ชุดหน้าต่างอลูมิเนียมส าเร็จรูป ชุดหน้าต่างวินเซอร์ (PVC) ซึ่งถูกจ าหน่ายในหา้ง

วัสดุก่อสร้างรายใหญ่ในตัวเมอืงเชยีงใหม่และเชยีงราย ได้แก่ ไทวัสดุ โกลบอลเฮ้าท ์โฮมโปร (อรรถกฤษ จินะเทพ, ส ารวจ, 

2560) 

             ปัจจัยความส าเร็จของธุรกิจประเภทรับเหมาท่ีสามารถแข่งขันและด าเนินกิจการได้อย่างยาวนาน คือ  คุณภาพ

การบริการ ท่ีท าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและกลับมาใช้บริการอีกคร้ัง ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้ศึกษาจึงต้องการศึกษา

คุณภาพการบริการของห้างหุ้นส่วนจ ากัดแม่ขะจาน อลูมิเนียม เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการบริการ 

ให้สอดคลอ้งกับความตอ้งการของลูกค้า และใชใ้นการพัฒนากิจการต่อไป 

แนวคดิและทฤษฎี  

 1. ความหมายของคุณภาพการบรกิาร (Service Quality)  

 คุณภาพบริการ คือ ประสบการณ์ท้ังหมดท่ีผู้บริโภคสามารถประเมินออกมาได้ โดยความแตกต่างในการวัด

คุณภาพการบริการ กับการวัดความพงึพอใจ คือความพงึพอใจเกิดขึน้เพยีงช่วงสั้น ๆ แตคุ่ณภาพการบริการเป็นทัศนคติท่ี

เกิดจากการประเมินการปฏบัิตงิานในระยะยาว และความพึงพอใจจะชว่ยให้ผู้บริโภครับรู้คุณภาพการบริการได้ แนวคิดท้ัง

สองจึงมคีวามสัมพันธ์ต่อกัน ด้วยเหตุสนับสนุนดังนี้ (ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย,์ 2548, น.178-179) 

1) การรับรู้คุณภาพของผู้บริโภคขึ้นอยู่กับความคาดหวังของผู้บริโภคเอง แม้ตัวผู้บริโภคจะไม่เคยรับ

บริการมาก่อน 

2) เมื่อธุรกิจเชิญผู้บริโภคมารับบริการอีกคร้ังผู้บริโภคจะทบทวนการรับรู้คุณภาพการบริการใหม่ 

3) ทุกครัง้ท่ีผู้บริโภคเข้ารับบริการจะเกิดการทบทวนการรับรู้คุณภาพการบริการไปเร่ือย ๆ 

4) การทบทวนการรับรู้คุณภาพงานบริการจะน าไปสู่การตัง้ใจซือ้ (Intention) บริการในอนาคตได้  

 

2. เครื่องมอืวัดคุณภาพการบรกิาร SERVQUAL 

 Parasuraman, A. Valarie A. Zeithaml and Leonard L. Berry. (1988) ได้พัฒนาเคร่ืองมือท่ีใช้ประเมินคุณภาพ

การให้บริการของธุรกิจประเภทบริการ เคร่ืองมือดังกล่าวมีท้ังหมด 22 ข้อ โดยสรุปเป็นมติิคุณภาพเพื่อใช้ส ารวจลูกค้าไว้  

5 ด้าน ได้แก่ 

1) ความเป็นรูปธรรมของบริการ (Tangibility) หมายถึง ลักษณะทางกายภาพท่ีปรากฏให้เห็นถึงสิ่ง

อ านวยความสะดวกต่าง ๆ อันได้แก่ สถานท่ี เครื่องมือ อุปกรณ ์บุคลากร เอกสารท่ีใชใ้นการติดต่อสื่อสารและสัญลักษณ์ 

รวมท้ังสภาพแวดล้อมท่ีท าให้ลูกค้ารู้สึกว่าได้รับการดูแล ห่วงใย และความตั้งใจจากผู้ให้บริการท่ีถูกน าเสนอออกมาเป็น

รูปธรรม ท าให้ลูกค้ารับรู้ถึงการให้บริการน้ัน ๆ ได้ชัดเจนขึน้  
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2) ความเชื่อถอืไว้วางใจได้ (Reliability) หมายถงึ ความสามารถในการให้บริการตรงกับสัญญาที่ได้ให้ไว้

กับลูกค้า บริการท่ีลูกค้าได้รับทุกคร้ังจะต้องมีความถูกต้อง เหมาะสม และได้ผลออกลัพธ์มาเช่นเดิมสม่ าเสมอในทุกจุด

ของบริการ ความสม่ าเสมอนี้จะท าให้ลูกค้ารู้สึกวา่บริการท่ีได้รับนั้นมคีวามนา่เชื่อถือ สามารถไว้วางใจได้ ลูกค้าส่วนใหญ่ 

พร้อมท่ีจะจ่ายเงนิเมื่อผู้ให้บริการได้บริการตามท่ีสัญญาไว้  

3) การตอบสนองต่อลูกค้า (Responsiveness) หมายถึง ความพร้อมและความเต็มใจท่ีจะให้บริการของ

พนักงาน โดยสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างทันท่วงที ลูกค้าสามารถเข้ารับบริการได้ง่าย และได้รับ

ความสะดวกจากการใช้บริการ ลดความล้มเหลวของบริการให้น้อยท่ีสุด รวมท้ังจะต้องกระจายการให้บริการไปอย่าง

ท่ัวถึง รวดเร็ว 

4) การให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า (Assurance) หมายถึง ความสามารถในการสร้างความเชื่อมั่นให้เกิด

ขึน้กับลูกค้า ผู้ให้บริการจะตอ้งแสดงถึงทักษะความรู้ ความสามารถ มารยาทของพนักงาน และเกิดความรู้สกึปลอดภัยใน

การบริการต่อลูกค้าและต้องตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความสุภาพ นุ่มนวล ใช้การติดต่อสื่อสารท่ีมี

ประสิทธิภาพและให้ความม่ันใจวา่ลูกค้าจะได้รับบริการท่ีดท่ีีสุด 

5) การรู้จักและเข้าใจลูกค้า (Empathy) หมายถึง ความสามารถในการดูแลเอาใจใส่ลูกค้าตามความ

ต้องการท่ีแตกต่างของลูกค้าแต่ละคน โดยคิดเสมอว่าถ้าเราได้รับบริการนั้นเราจะมีความรู้สึกอย่างไร ลูกค้าก็จะมี

ความรู้สกึเช่นเดียวกัน  

 

3. การวิเคราะห์ IPA (Importance Performance Analysis)  

 Martilla and Jame (1977) ได้กล่าวถึงเคร่ืองมือและวิธีวัดความพึงพอใจของลูกค้าต่อสินค้าและบริการ IPA  

จะท าให้รับรู้ความพึงพอใจของลูกค้าจากสองส่วนประกอบหลัก คือความส าคัญของสินค้าและบริการท่ีมีต่อลูกค้าและ

ประสิทธิภาพของตัวธุรกิจในการส่งมอบสินค้าและบริการ IPA จะรวมคะแนนจากทั้งสองส่วนประกอบ ท าให้เห็นภาพรวม

ของความพึงพอใจทั้งหมดเพื่อใชใ้นการบริหารทรัพยากรไปในทางถูกต้อง ดังรูปภาพต่อไปนี้ 

 

 
รูปภาพที่ 1 กราฟแสดงการวิเคราะห์และเปรียบเทียบผลการให้ความส าคัญ และความพึงพอใจต่อคุณภาพการบรกิาร 
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 เมื่อน าค่าระดับความส าคัญ และระดับความพึงพอใจเปรียบเทียบตามหัวข้อในมิติคุณภาพการบริการ  

คุณสมบัตผิลลัพธ์ท่ีได้จะตกในแต่ละ Quadrant ท่ีจะอธิบายความหมายท้ัง 4 ลักษณะดังต่อไปนี้ 

  Quadrant A (Concentrate Here) หมายถึง พื้นท่ีท่ีลูกค้าให้ความส าคัญสูงแต่ยังไม่ได้รับการตอบสนอง

อย่างเพยีงพอ จึงเป็นพืน้ท่ีท่ีควรให้ความส าคัญเป็นอันดับแรก 

  Quadrant B (Keep Up the Good Work)  หมายถึง พื้นท่ี ท่ีลูกค้าให้ความส าคัญสูงและได้ รับการ

ตอบสนองได้เป็นอยา่งดี จึงเป็นพืน้ท่ีท่ีควรรักษาคุณภาพต่อไป 

  Quadrant C (Low Priority) หมายถึง พื้นท่ีท่ีลูกค้าไม่ได้ให้ความส าคัญมากท้ังยังไม่ได้รับการตอบสนอง

อย่างเพยีงพอ จึงเป็นพืน้ท่ีท่ีผู้ให้บริการสามารถเลื่อนการปรับปรุงไปได้ 

  Quadrant D (Possible Overkill) หมายถึง พื้นท่ีท่ีลูกค้าไม่ได้ให้ความส าคัญมากแต่ผู้ให้บริการสามารถ

ตอบสนองได้อยา่งดี เกินความคาดหมาย จึงเป็นพืน้ท่ีท่ีควรรักษาคุณภาพต่อไป 

วิธีการด าเนินการ  

1. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การศึกษาในคร้ังนี้เก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยการใช้แบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อ

คุณภาพการบริการจากลูกค้าหา้งหุ้นส่วนจ ากัดแม่ขะจาน อลูมิเนยีม ท่ีพักอาศัยอยู่ในบริเวณอ าเภอเวยีงป่าเป้าและอ าเภอ

ใกล้เคียง คือ อ าเภอวังเหนอื อ าเภอแมส่รวย ที่เคยใช้บริการในช่วง 1 ปีท่ีผ่านมา 

2. เครื่องมอืที่ใช้ในการศึกษา  

เครื่องมือท่ีใชใ้นการศึกษาในคร้ังน้ีคือแบบสอบถาม โดยแบ่งเป็น 4 ส่วนได้แก่ 

  ส่วนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศกึษาสูงสุด รายได้

เฉลี่ยตอ่เดอืน พื้นท่ีและที่อาศัยอยู ่เป็นค าถามแบบเลอืกตอบ 

ส่วนที่ 2 พฤติกรรมของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเคยมาใช้บริการ ได้แก่ สื่อท่ีท าให้รู้จัก ความถี่ในการใช้

บริการ ระยะเวลาการเป็นลูกค้า ประเภทสิ่งก่อสร้างท่ีใช้บริการ ประเภทงานท่ีเคยใช้บริการ ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ 

ร้านอ่ืน ๆ ท่ีเคยใช้บริการ ผู้ท่ีมีอิทธิพลในการตัดสนิใจ เหตุผลในการตัดสนิใจใชบ้ริการ กิจกรรมสง่เสริมการขายท่ีต้องการ

ความคิดเห็นในการแนะน าบอกต่อ ในสว่นน้ีเป็นค าถามแบบเลอืกตอบ 

ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นท่ีมีต่อคุณภาพการบริการจ านวน 22 ข้อตามมิติคุณภาพการให้บริการ 5 ด้าน 

ด้วยเครื่องมือ SERVQUAL ของ Parasuraman, A. Valarie A. Zeithaml and Leonard L. Berry. (1988) 

  1. ความเป็นรูปธรรมของบริการ (Tangibility)  

   1) รา้นมเีครื่องมือ อุปกรณ ์ที่ทันสมัย 

   2) รา้นมสีิ่งอ านวยความสะดวกรับลูกค้า (โตะ๊ เก้าอี้ ของตกแต่ง) 

   3) พนักงานแตง่กายเรียบร้อย แตง่เครื่องแบบของร้าน 

   4) รา้นมตีัวอยา่งสินค้า โบวช์ัวร์สนิค้า รูปภาพตัวอยา่ง ให้ลูกค้า  
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  2. ความเช่ือถือไวว้างใจได้ (Reliability)  

   5) รา้นไปตามนัดหมาย ไมผ่ิดนัดหรือเลื่อนนัดลูกค้า  

   6) รา้นสามารถแก้ปัญหาของลูกค้าได้  

   7) การให้บริการมีความน่าเชื่อถอื วางใจได้  

   8) รา้นใชเ้วลาตดิตัง้เสร็จทันตามเวลาท่ีได้แจ้งลูกค้าไว้ 

   9) รา้นสามารถให้บริการได้ถูกต้องแมน่ย า ไมเ่กิดขอ้ผิดพลาด 

  3. การตอบสนองตอ่ลูกค้า (Responsiveness)  

   10) พนักงานได้แจ้งวันเวลานัดกอ่นท่ีจะเขา้ติดต้ัง 

   11) พนักงานมีความพร้อมในการให้บริการอยา่งรวดเร็ว 

   12) พนักงานมีความเต็มใจที่จะชว่ยเหลอืลูกค้า 

   13) พนักงานไมท่ าให้ลูกค้าได้รอนาน 

  4. การให้ความเชื่อม่ันต่อลูกค้า (Assurance)  

   14) ลูกค้าเกิดความมั่นใจในฝีมอืและมาตรฐานของพนักงาน 

   15) ลูกค้ารู้สกึปลอดภัยจากการให้บริการของพนักงาน 

   16) พนักงานให้บริการด้วยความสุภาพ มีมารยาท 

   17) พนักงานคอยประสานงานกับทางรา้นเพื่อให้งานเป็นไปตามแบบท่ีได้เสนอกับลูกค้า 

  5. การรู้จักและเขา้ใจลูกค้า (Empathy)  

   18) รา้นใส่ใจกับลูกค้าเป็นรายบุคคล 

   19) พนักงานใส่ใจกับลูกค้าเป็นรายบุคคล 

   20) พนักงานทราบความต้องการของลูกค้า 

   21) ร้านใส่ใจและให้ความส าคัญกับสิ่งท่ีลูกค้าตอ้งการเป็นหลัก 

   22) ร้านจัดตารางนัดหมายตามท่ีลูกค้าสะดวกรับบริการ 

  ส่วนที่ 4 เป็นข้อเสนอแนะอื่น ๆ ของผู้ตอบแบบสอบถามต่อคุณภาพการบริการของห้างหุ้นส่วนจ ากัด

แมข่ะจาน อลูมิเนยีม เป็นค าถามปลายเปิด 

3. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิตทิี่ใช้ 

 ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติน าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์และอธิบายตัวแปรของการศึกษาคร้ังนี้ โดยใช้  

การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) น าเสนอเป็นค่าเฉลี่ย (Mean) จ าแนกตาม 

การให้ความส าคัญและความพึงพอใจคุณภาพการบริการในมิติการให้บริการท้ัง 5 ด้าน จากนั้นน าค่าเฉลี่ยระดับ

ความส าคัญและระดับความพึงพอใจในคุณภาพการบริการในแต่ละหัวข้อมาวิเคราะห์ด้วย IPA เพื่อหาล าดับความส าคัญ

ในการปรับปรุงคุณภาพโดยใช้จุดตัดเป็นค่าเฉลี่ยรวมของระดับการให้ความส าคัญและระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพ 

การบริการแบ่งพืน้ท่ีออก 4 ส่วน 
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ผลการศึกษา  

 ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด 200 คน เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 

46-55 ปี มีอาชีพเป็นเจ้าของกิจการ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายได้เฉลี่ยระหว่าง 15,000-25,000 บาท  

อาศัยอยู่ในโซนแม่ขะจาน รู้จัก หจก.แม่ขะจาน อลูมิเนียมมาจากท่ีตั้งและป้ายหน้าร้าน ในช่วงเวลา 1 ปี ส่วนใหญ่เคยใช้

บริการ หจก.แม่ขะจาน อลูมิเนียมมาแล้ว 1 คร้ัง  และเป็นลูกค้ากับ หจก.แม่ขะจาน อลูมิเนียมมาแล้ว 5-10 ปี   

ประเภทสิ่งก่อสร้างท่ีใช้บริการกับหจก.แม่ขะจาน อลูมิเนียมคร้ังล่าสุดเป็นบ้านเดี่ยว  ประเภทงานท่ีใช้บริการกับ   

หจก.แม่ขะจาน อลูมิเนียมคร้ังล่าสุด เป็นงานประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียม ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ ท่ีใช้บริการกับ 

หจก.แม่ขะจาน อลูมิเนียมคร้ังล่าสุดคือ 5,000-12,000 บาท นอกจาก หจก.แม่ขะจาน อลูมิเนียมแล้ว ไม่เคยใช้บริการ

ร้านอ่ืน ผู้ท่ีมีอิทธิพลตอ่การตัดสนิใจเลอืกใช้บริการ หจก.แม่ขะจาน อลูมเินยีม ตัดสนิใจด้วยตัวเอง เหตุผลในการตัดสนิใจ

เลอืกใช้บริการ หจก.แมข่ะจาน อลูมิเนยีม อันดับแรกคือ เป็นร้านใหญ่ในตัวอ าเภอ กิจกรรมสง่เสริมการขายท่ีต้องการจาก 

หจก.แม่ขะจาน อลูมิเนียม เป็นส่วนลดพิเศษ และส่วนใหญ่หลังใช้บริการกับ หจก.แม่ขะจาน อลูมิเนียม แล้วอยากจะ

แนะน าบอกตอ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 2 แสดงต าแหน่งการจัดกลุ่มของคุณภาพการบริการทั้ง  22 ข้อ จากค่าเฉลี่ยการให้ระดับความส าคัญและระดับ 

                ความพึงพอใจในคุณภาพการบริการในตารางที่  4.28 โดยใช้ค่ า เฉลี่ ยรวมเป็นจุดแบ่ งพื้นที่ คุณภาพการบริการ                    

                ไดเ้ป็น 4 พืน้ที ่

 

 ผลการศึกษาพบว่าต าแหน่งคุณภาพการบริการของห้างหุ้นส่วนจ ากัดแม่ขะจาน อลูมิเนียม ส่วนใหญ่อยู่ใน 

Quadrant B (Keep Up The Good Work)  พื้นท่ี ท่ีลูกค้าให้ความส าคัญสูงและได้ รับการตอบสนองได้ เ ป็นอย่างดี   

เป็นพื้นท่ีท่ีควรรักษาคุณภาพต่อไป ได้แก่ (1) ร้านมีเคร่ืองมือ อุปกรณ์ ท่ีทันสมัย (6) ร้านสามารถแก้ปัญหาของลูกค้าได้  

(7) การให้บริการมีความน่าเชื่อถือ วางใจได้ (8) ร้านใช้เวลาติดตั้งเสร็จทันตามเวลาท่ีได้แจ้งลูกค้าไว้ (9) ร้านสามารถ
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ให้บริการได้ถูกต้องแม่นย า ไม่เกิดข้อผิดพลาด (10) พนักงานได้แจ้งวันเวลานัดก่อนท่ีจะเข้าติดตั้ง (11) พนักงานมีความ

พร้อมในการให้บริการอยา่งรวดเร็ว (12) พนักงานมีความเต็มใจที่จะชว่ยเหลอืลูกค้า (14) ลูกค้าเกดิความมั่นใจในฝีมอืและ

มาตรฐานของพนักงาน (16) พนักงานให้บริการด้วยความสุภาพ มีมารยาท (17) พนักงานคอยประสานงานกับทางร้าน

เพื่อให้งานเป็นไปตามแบบท่ีได้เสนอกับลูกค้า (20) พนักงานทราบความต้องการของลูกค้า (21) ร้านใส่ใจและให้

ความส าคัญกับสิ่งท่ีลูกค้าตอ้งการเป็นหลัก (22) ร้านจัดตารางนัดหมายตามท่ีลูกค้าสะดวกรับบริการ  

รองลงมาอยู่ใน Quadrant C (Low Priority) พื้นท่ีท่ีลูกค้าไม่ได้ให้ความส าคัญมากท้ังยังไม่ได้รับการตอบสนอง

อย่างเพียงพอ เป็นพื้นท่ีท่ีผู้ให้บริการสามารถเลื่อนการปรับปรุงไปได้ ได้แก่ (2) ร้านมีสิ่งอ านวยความสะดวกรับลูกค้า      

(3) พนักงานแต่งกายเรียบร้อย แต่งเคร่ืองแบบของร้าน (4) ร้านมีตัวอย่างสินค้า โบว์ชัวร์สินค้า รูปภาพตัวอย่าง ให้ลูกค้า 

(13) พนักงานไมท่ าให้ลูกค้าได้รอนาน อยู่ใน Quadrant A (Concentrate Here) พื้นท่ีท่ีลูกค้าให้ความส าคัญสูงแต่ยังไม่ได้รับ

การตอบสนองอย่างเพียงพอ เป็นพื้นท่ีท่ีควรให้ความส าคัญเป็นอันดับแรก ได้แก่ (5) ร้านไปตามนัดหมาย ไม่ผิดนัดหรือ

เลื่อนนัดลูกค้า (15) ลูกค้ารูส้ึกปลอดภัยจากการให้บริการของพนักงาน และ Quadrant D (Possible Overkill) พื้นท่ีท่ีลูกค้า

ไม่ได้ให้ความส าคัญมากแต่ผู้ให้บริการสามารถตอบสนองได้อย่างดี เกินความคาดหมาย เป็นพื้นท่ีท่ีควรรักษาคุณภาพ

ตอ่ไป ได้แก่ (18) ร้านใส่ใจกับลูกค้าเป็นรายบุคคล และ (19) พนักงานใส่ใจกับลูกค้าเป็นรายบุคคล ตามล าดับ  

 เมื่อวิเคราะห์ต าแหน่งคุณภาพการบริการโดยแบ่งตามระยะเวลาการเป็นลูกค้า พบว่า ในกลุ่มลูกค้าใหม่ท่ีมี

ระยะเวลาการเป็นลูกค้า 1-5 ปี เร่ืองท่ีอยูใ่น Quadrant A ได้แก่ การให้บริการมีความน่าเชื่อถอื วางใจได้  ลูกค้าเกิดความ

มั่นใจในฝีมือและมาตรฐานของพนักงาน ลูกค้ารู้สึกปลอดภัยจากการให้บริการของพนักงาน และพนักงานใส่ใจกับลูกค้า

เป็นรายบุคคล ส่วนกลุ่มลูกค้าเก่าท่ีมีระยะเวลาการเป็นลูกค้ามากกว่า 5 ปี เร่ืองท่ีอยู่ใน Quadrant A ได้แก่ พนักงาน

ให้บริการด้วยความสุภาพ มีมารยาท และพนักงานทราบความต้องการของลูกค้า 

การอภิปรายผลการศึกษา 

             ปัจจัยท่ีมีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจสูงสุดของผู้ตอบแบบสอบถามในมติิคุณภาพการบริการด้านความเชื่อถอื

ไว้วางใจได้ ผลการศึกษาของผู้ศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อเร่ืองการให้บริการมีความน่าเชื่อถือ 

วางใจได้และร้านใช้เวลาติดตั้งเสร็จทันตามเวลาท่ีได้แจ้งลูกค้าไว้สูงท่ีสุดซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ 

จุรีพร ทองทะวัย (2555) ท่ีศึกษาเร่ืองปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการท่ีมีอทิธิพลต่อการยอมรับของผู้ว่าจ้างในวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) กรณีผู้ให้บริการด้านการพัฒนาระบบงาน ผลการศึกษาพบว่ามีค่าเฉลี่ยความพงึพอใจ

ต่อเร่ืองบริษัทผู้ให้บริการมีความสัมพันธ์ท่ีดีกับลูกค้า สูงท่ีสุดแต่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ กฤต โง้วธนสุวรรณ 

(2559) ท่ีศึกษาเ ร่ืองการวิ เคราะห์คุณภาพงานบริการของผู้ รับเหมาต่างจังหวัดในโครงการก่อสร้างพื้น ท่ี  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการศึกษาพบว่ามีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อเร่ืองความก้าวหน้าของงานก่อสร้างเป็นไปตาม

ข้อตกลงสูงท่ีสุด 

 ผลการศึกษาในเร่ืองการเปรียบเทียบระดับการให้ความส าคัญและระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม 

โดยใช้การวิ เคราะห์  IPA ใน Quadrant A พบว่าผลการศึกษาของผู้ศึกษาไม่สอดคล้องกั บผลการศึกษาของ 

ธนันท์ อานนทวลิาศ (2559) ท่ีศึกษาเร่ืองความพงึพอใจของลูกค้าในการใชบ้ริการศูนยห์ลังคาตราชา้งรูฟฟิ่งเซ็นเตอร์ของ
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บ ริ ษั ท  น พ ด ล พ า นิ ช  จ า กั ด  แ ล ะ ใ น  Quadrant B พ บ ว่ า  ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง ผู้ ศึ ก ษ า ส อ ด ค ล้ อ ง 

กับผลการศึกษาของธนันท์ อานนทวิลาศ (2559) ท่ีศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริการศูนย์หลังคาตรา

ชา้งรูฟฟิง่เซ็นเตอร์ของบริษัท นพดลพานชิ จ ากัด ในเร่ืองพนักงานมคีวามพร้อมในการให้บรกิารอย่างรวดเร็ว มคีวามเต็ม

ใจท่ีจะช่วยเหลือลูกค้า เข้าใจปัญหาและแนะน าวิธีการแก้ไขได้ การให้บริการมีความน่าเชื่อถือ วางใจได้ มีบุคลิกภาพท่ีดี 

ยิ้มแยม้แจ่มใส เต็มใจให้บริการ 

ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการศึกษาพบว่าเร่ืองท่ีอยู่ใน Quadrant A (Concentrate Here) พื้นท่ีท่ีลูกค้าให้ความส าคัญสูงแต่ยัง

ไม่ได้รับการตอบสนองอย่างเพียงพอ เป็นพื้นท่ีท่ีควรให้ความส าคัญเป็นอันดับแรก ได้แก่ (5) ร้านไปตามนัดหมาย ไม่ผิด

นัดหรือเลื่อนนัดลูกค้า ซึ่งสาเหตุของการขาดงานมาจากพื้นฐานอาชีพของคนในพื้นท่ียังเป็นเกษตรกร ท าเกษตรแบบลง

แขก ในฤดูเพาะปลูกและเก็บเกี่ยว วัฒนธรรมท้องถิ่นการช่วยเหลือกันในหมู่เครือญาติ หรือคนบ้านใกล้เรือนเคียง  

กรณีท่ีมีงานศพ งานบุญ ในหมู่บ้าน พนักงานจึงต้องลางานไปช่วยงานดังกล่าว ดังนั้นควรปรับแผนการท างานในขั้นตอน

ของการรับมอบงานไปท า โดยพนักงานจะถูกระบุชื่อเป็นผู้รับมอบงานในแต่ละงานท่ีท าและถูกบันทึกข้อมูลการท างาน  

เพื่อใชป้ระเมินความเหมาะสมในการจัดตารางงานถัดไป ใช้สถิตกิารลางานของพนักงานจ านวนการผิดนัดลูกค้าท่ีเกิดจาก

การลางานมาพิจารณาเพิ่มเงินเดือนหรือเลื่อนขั้นเป็นรายบุคคล เพิ่มการจ้างช่างเหมาภายนอกมาแบ่งเบางาน  

ในช่วงฤดูเพาะปลูกและเก็บเกี่ยว (15) ลูกค้ารูส้ึกปลอดภัยจากการให้บริการของพนักงาน ซึ่งมีสาเหตุมาจากบุคลิกส่วนตัว  

การพูดจาห้วนหา้ว จึงควรจัดให้มีการอบรมเร่ืองการให้บริการของพนักงาน ท่ีจะสร้างเป็นมาตรฐานการให้บริการของร้าน 

ค าพูดท่ีควรใช้กับลูกค้า รวมถึงขั้นตอนการติดตั้งงานท่ีเป็นมืออาชีพแบบเดียวกัน จะท าให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจในการ

บริการมากขึ้น  

 Quadrant B (Keep Up the Good Work) พื้นท่ีท่ีลูกค้าให้ความส าคัญสูงและได้รับการตอบสนองได้เป็นอย่าง

ดี ได้แก่ (1) ร้านมีเครื่องมือ อุปกรณ ์ท่ีทันสมัย (6) ร้านสามารถแก้ปัญหาของลูกค้าได้ (7) การให้บริการมีความน่าเชื่อถือ 

วางใจได้ (8) ร้านใช้เวลาติดตั้งเสร็จทันตามเวลาท่ีได้แจ้งลูกค้าไว้ (9) ร้านสามารถให้บริการได้ถูกต้องแม่นย า ไม่เกิด

ข้อผิดพลาด (10) พนักงานได้แจ้งวันเวลานัดก่อนท่ีจะเข้าติดตั้ง (11) พนักงานมีความพร้อมในการให้บริการอย่างรวดเร็ว   

(12) พนักงานมีความเต็มใจท่ีจะช่วยเหลือลูกค้ า (14) ลูกค้าเกิดความมั่นใจในฝีมือและมาตรฐานของพนักงาน               

(16) พนักงานให้บริการด้วยความสุภาพ มมีารยาท (17) พนักงานคอยประสานงานกับทางรา้นเพื่อให้งานเป็นไปตามแบบท่ี

ได้เสนอกับลูกค้า (20) พนักงานทราบความต้องการของลูกค้า (21) ร้านใส่ใจและให้ความส าคัญกับสิ่งท่ีลูกค้าตอ้งการเป็น

หลัก (22) ร้านจัดตารางนัดหมายตามท่ีลูกค้าสะดวกรับบริการ เร่ืองเหลา่นีถ้ือเป็นสิ่งพื้นฐานท่ีงานบริการควรม ีซึ่งกิจการ

ท าได้ดีจึงควรรักษาคุณภาพการบริการไว้ และก าหนดเป็นมาตรฐานงานของร้านได้ในอนาคต  

 ส่วนเร่ืองท่ีอยูใ่น Quadrant C (Low Priority) พื้นท่ีท่ีลูกค้าไม่ได้ให้ความส าคัญมากทัง้ยังไม่ได้รับการตอบสนอง

อย่างเพียงพอ ได้แก่ (2) ร้านมีสิ่งอ านวยความสะดวกรับลูกค้า (3) พนักงานแต่งกายเรียบร้อย แต่งเคร่ืองแบบของร้าน  

(4) ร้านมีตัวอยา่งสินค้า โบวช์ัวร์สนิค้า รูปภาพตัวอยา่ง ให้ลูกค้า (13) พนักงานไมท่ าให้ลูกค้าได้รอนาน ผลการศึกษาส่วน

นี้สามารถเลื่อนการปรับปรุงแก้ไขออกไปก่อนได้ เนื่องจากเป็นเร่ืองท่ีลูกค้าไม่ได้ให้ความส าคัญมาก สามารถกลับมา
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ด าเนนิการได้เมื่อปรับปรุงคุณภาพบริการในเร่ืองท่ีต้องปรับปรุงแก้ไขเร่งดว่นแล้วเสร็จ  Quadrant D (Possible Overkill) 

พื้นท่ีท่ีลูกค้าไม่ได้ให้ความส าคัญมากแต่ผู้ให้บริการสามารถตอบสนองได้อย่างดี เกินความคาดหมาย ได้แก่  

(18) ร้านใส่ใจกับลูกค้าเป็นรายบุคคล (19) พนักงานใส่ใจกับลูกค้าเป็นรายบุคคล ผลการศึกษาส่วนนี้เป็นเร่ืองท่ีควรรักษา

คุณภาพไว้และสามารถน ามาใชเ้ป็นจุดเด่นของกิจการในการประชาสัมพันธ์เร่ืองความใส่ใจในการบริการได้  
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