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บทที่ 5
สรุปผลการปฏิบัตงิ าน
5.1 สรุปผลโครงงาน
5.1.1 สรุปผลโครงงานเรื่อง “ความพึงพอใจลูกค้าในการซื้อรถยนต์ กรณีศึกษา บริษัท โตโยต้ า
เค. มอเตอร์ ส” สามารถสรุปผลได้ ดังนี้
5.1.1.1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย มี
อายุ 34 – 41 ปี มีอาชีพธุ รกิ จส่ วนตัว รายได้ส่วนบุค คลต่ อเดือน 35,000 บาทขึ้น ไป และใช้
รถยนต์ ALTIS มากที่สุด
5.1.1.2 ความพึงพอใจในการซื้ อรถยนต์ กรณี ศึกษา บริ ษ ัท โตโยต้า เค.มอเตอร์ ส ผู้
จาหน่ายโตโยต้า สาขาเพชรเกษม พบว่า ความพึงพอใจในการซื้อรถยนต์ ชภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
เมื่อแยกเป็ นรายข้อพบว่า ลูกค้าพึงพอใจการอธิบายการรับประกันคุณภาพ การบารุ งรักษาและการ
บริ การหลังการขายมากที่สุด รองลงมาคือ ความเพียงพอของข้อมูลในรู ปแบบเอกสารของรถที่โชว์
รู ม เช่น แค็ตตาล็อก โบว์ชวั ร์ ขั้นตอนการนาเสนอ และความสามารถในการตอบคาถามของท่าน
และใบจองมีความชัดเจนของรายละเอียดครบถ้วน เท่ากัน ความเอาใจใส่ และความเป็ นมิตรของ
พนักงานขาย ความสะอาดและความเรี ยบร้อย ทั้งภายในและภายนอกของตัวรถที่จอดโชว์ ได้รับ
รายละเอียดเกี่ยวกับรุ่ นรถที่สนใจอย่างครบถ้วน พนักงานขายไม่กดดันลูกค้า เพื่อให้ตดั สิ นใจซื้อ
โดยเร็ วพนัก งานขายอธิ บายรายละเอียดการผ่อนชาระ การให้สิน เชื่ อและการจัดไฟแนนซ์ การ
อธิบายการใช้อุปกรณ์หลักๆ ที่ค่มู ือการใช้งานยังไม่ชดั เจน สภาพความสมบูรณ์ และความสะอาด
ของรถทดลองขับความเหมาะสมของระยะเวลาที่พนักงานขายใช้ในการส่ง ความสะดวกและความ
เรี ยบร้อยโดยทัว่ ไปของโชว์รูม การต้อนรับเมื่อมาถึงโชว์รูม ระยะเวลาที่ตอ้ งรอจนได้รับรถและการ
ช่วยติดตามของพนักงานขาย ความเพลิดเพลินสนุ กสนานของการส่ งมอบรถที่โชว์รูม เช่น ของ
สมนาคุณ การถ่ายภาพ ความรวดเร็ วของการดาเนิ นการด้านเอกสารทั้งหมด ความพึงพอใจต่ อ
เงื่อนไขการซื้อ เช่น ราคา อุปกรณ์ตกแต่ง ของแถม ความสะอาดและความเรี ยบร้อย ความสมบูรณ์
ของรถขนาดส่ งมอบ เช่น ล้างรถ ฝุ่ น รอยขีด และ ระยะเวลาและความประทับใจจากการทดลอง
และมีสถานที่จอดรถที่สะดวกและ ตามลาดับ
5.1.2 ข้ อจากัดหรือปัญหาของโครงงาน
1. เนื่องจากบริ ษทั มีนโยบายให้ลกู ค้าได้รับความพึงพอใจมากที่สุด ดังนั้น การที่ลกู ค้าให้
ความพึงพอใจระดับมาก นัน่ ไม่ถึงเกณฑ์มาตรฐานที่บริ ษทั กาหนดไว้
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5.1.3 ข้ อเสนอแนะสาหรับผู้ประกอบการเพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการพัฒนาการให้ บริการให้ มี
ประสิทธิภาพ
1.บริ ษทั ควรปรับปรุ งให้ลกู ค้าได้รับความพึงพอใจมากที่สุดตามเกณฑ์มาตรฐานที่บริ ษทั
กาหนดไว้
5.2 สรุปผลการปฏิบัตสิ หกิจศึกษา
5.2.1 ข้ อดีของการปฏิบัตงิ านสหกิจศึกษา
จากการที่ได้เข้าร่ วมโครงการสหกิจศึกษาและเลือกสถานที่ฝึกปฏิบตั ิงานร่ วมกับ บริ ษทั
โตโยต้า เค. มอเตอร์ส สาขาเพชรเกษม ในส่วนของแผนกธุรการขาย ทาให้ได้เรี ยนรู้ถึงโครงสร้าง
และหลักการทางานของบริ ษทั โตโยต้า เค. มอเตอร์ ส กระบวนการให้บริ การการส่ งมอบรถและ
การรับรถและความพึงพอใจของลูกค้าในการรับรถ ได้เรี ยนรู้รายละเอียด ทั้งด้านทฤษฎีและการ
ปฏิบตั ิจริ ง ทาให้ได้สื่อสารกับบุ คคลอื่นมากขึ้น รู้จกั การเรี ยนรู้ การวางตัวที่เหมาะสมกับทางาน
ร่ วมกับผูอ้ ื่น ได้เรี ยนรู้การบริ หารเวลาในการทางาน แก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้น ซึ่งทาให้ตวั
นักศึกษาเกิดการเรี ยนรู้จากประสบการณ์จริ งในการทางาน เพื่อที่จะสามารถไปปฏิบตั ิใช้จริ งในการ
ทางาน
5.2.2 ปัญหาที่พบจากการปฏิบัตงิ านสหกิจ
5.2.2.1 ปัญหาด้านระบบในบริ ษทั ปัญหาที่พบคือ ระบบคอมพิวเตอร์ ของบริ ษทั ช้า และ
เก่า
5.2.2.2 ปั ญ หาด้านพนัก งาน ปั ญ หาที่ พบคื อ พนัก งานในบริ ษ ัทบางคน แต่ ง กายไม่
เรี ยบร้อย
5.2.2.3 ปัญหาด้านพนักงานขายมีปัญหา ปั ญหาที่ พบคือ พนักงานทางานไม่เป็ นไปตาม
ระบบ ไม่มีความรับผิดชอบต่องาน ทาให้เกิดความล้าช้าในการทางาน
5.2.3 ข้ อเสนอแนะสาหรับผู้ประกอบการเพือ่ ใช้ เป็ นแนวทางในการพัฒนาการให้ บริการให้ มี
ประสิทธิภาพ
5.2.3.1 ควรเปลี่ยนคอมพิวเตอร์เป็ นรุ่ นที่ทนั สมัย ปรับปรุ งระบบให้เร็ วขึ้น
5.2.3.2 ควรตั้งกฎบังคับให้พนักงานแต่งกายให้เรี ยบร้อย เพื่อจะทาให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี
ต่อบริ ษทั
5.2.3.3 พนักงานขาย ควรทางานให้เป็ นระบบ ตามขั้นตอน และมีความรับผิดชอบงาน
ของตัวเอง จะทาให้เกิดความรวดเร็ วในการทางานมากขึ้น

