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บทคัดย่อ 

 การศึกษาน้ี  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพการให้บริการของบริษัท ไซน์นอร์ท 

ซัพพลาย จํากัด จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากลูกค้าของบริษัท ไซน์นอร์ท ซัพพลาย 

จํากัด จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 108 ราย และนําข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถ่ี ร้อยละ 

และค่าเฉล่ีย และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียสองกลุ่ม (t-test) และการวิเคราะห์

ความแปรปรวนแบบจําแนกทางเดียว (One-way ANOVA หรือ F-test) ซ่ึงสรุปผลการศกึษาได้ดังน้ี 

 ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 36 - 40 ปี ระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญา

ตรี รูปแบบของธุรกิจเป็นเจ้าของคนเดียว มีตําแหน่งงานในปัจจุบันเป็นเจ้าของกิจการ ยอดขายเฉล่ียต่อเดือน 200,001 – 

300,000 บาท ระยะเวลาดําเนินกิจการ 5 – 6  ปี เจ้าของกิจการเป็นผู้มีอํานาจสั่งซื้อสินค้า โดยใช้ Facebook เป็นช่องทาง

ในการรู้จักบริษัท ไซน์นอร์ท ซัพพลาย จํากัด โดยซ้ือสินค้าประเภท วัสดุเคร่ืองพิมพ์ มียอดซ้ือสินค้า (เฉลี่ยต่อเดือน) 

30,001 – 40,000 บาท ความถี่ในการซ้ือสินค้า 1 ครั้งต่อสัปดาห์ การมีบริการจัดส่งถึงท่ี เป็นเหตุผลหลักท่ีซื้อสินค้าจาก 

บริษัท ไซน์นอร์ท ซัพพลาย จํากัด และ เคยซ้ือสินค้าเกี่ยวกับเคร่ืองพิมพ์ จากบริษัทอ่ืนนอกจากบริษัท ไซน์นอร์ท  

ซัพพลาย จํากัด คือ บริษัท ไซน์กรุ๊ป เทคโนโลยี จํากัด 

 ผลการศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพการให้บริการของบริษัท ไซน์นอร์ท ซัพพลาย จํากัด จังหวัด

เชียงใหม่ พบว่า คุณภาพการให้บริการที่ลูกค้ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คือ ด้านความน่าเชื่อถือ และด้านความ

เช่ือม่ันไว้วางใจ ส่วนคุณภาพการให้บริการท่ีลูกค้ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านการเข้าถึงจิตใจของ

ลูกค้า ด้านลักษณะทางกายภาพ และ ด้านความรวดเร็วในการตอบสนอง ตามลําดับ 

 โดยมีความพึงพอใจต่อปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดในแต่ละด้าน ดังนี้ ด้านความน่าเชื่อถือ คือ พนักงานของ

บริษัท แสดงออกถึงความซ่ือสัตย์ สุจริต โดยรักษาข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า ด้านความเช่ือม่ันไว้วางใจ คือ พนักงานใส่ชุด

เครื่องแบบของบริษัท ตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน ความน่าเช่ือถือ ด้านการเข้าถึงจิตใจของลูกค้า คือ เว็บไซต์ หรือ Social 

media ของบริษัท สามารถให้ข้อมูลครบถ้วน ท้ังประเภทการให้บริการ ราคาสินค้าของบริษัท ด้านลักษณะทางกายภาพ 

                                                            
 * นักศกึษาโครงการบริหารธุรกจิสําหรับผู้บริหาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

** อาจารย ์ดร. อาจารย์ประจําภาควิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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คือ บริษัท มีเคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีทัน สมัยในการให้บริการ และ ด้านความรวดเร็วในการตอบสนอง คือ พนักงานมี

ความเป็นมิตร ย้ิมแย้ม มีอัธยาศัยไมตรีดี ตามลําดับ   

ABSTRACT 

 This study aimed to examine customer satisfaction towards service quality of Signnorth Supply Company 

Limited, Chiang Mai province.  Questionnaires were used as the tool to collect data from 108 customers of the 

studied company.  Data obtained were analyzed by the descriptive statistics:  frequency, percentage, and mean. 

Hereafter were shown summary of the results. 

Most respondents were female in the age of 36-40 years old with Bachelor’ s degree and were in the 

position of business owner.  Their business was registered as sole proprietorship with average monthly sales amount 

at 200,001-300,000 Baht and had been operated for 5-6 years.  Business owner was authorized to all 

procurement related issues. They got to know about Signnorth Supply Company Limited via Facebook and usually 

purchased printer related materials with average order amount ( per month)  at 30,001-40,000 Baht at the 

frequency of once in a week.  Key reason in purchasing products from the studied company was the availability of 

delivery service. Besides Signnoth Supply Company Limited, they purchased the printer related products from Sign 

Group Technology Company Limited.  

 According to the study on customer satisfaction towards service quality of Signnorth Supply Company 

Limited, Chiang Mai province, the respondents ranked service quality of the studied company at high level of 

satisfaction to reliability and assurance aspects and moderate level of satisfaction to empathy, tangible, and 

responsiveness aspects, respectively. They paid the highest level of satisfaction to elements of each service quality 

aspect as follows.  In reliability aspect, it was the honesty of staff with their trustful performance in keeping 

customer’s personal information confidential. In assurance aspect, it was the presence of staff on duty in company 

uniform. In empathy aspect, it was the company website or social media which provided fully information on types 

of products and services and its costs.   In tangibles aspect, it was the availability of modern devices to serve 

customers.  In responsiveness aspect, it was friendliness, pleasantness, and courtesy of staff, respectively. 

บทนํา  

 ปัจจุบันน้ี ส่ือโฆษณาภายนอกหรือส่ือนอกบ้าน (Out of home media) ในประเทศไทยยังคงมีความสําคัญต่อวิถี

ชีวิตประชาชนโดยท่ัวไป   แม้ส่ือโฆษณาออนไลน์จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้น  เน่ืองจากส่ือโฆษณาภายนอก  ได้แก่ ส่ือ   

เอาต์ดอร์ ส่ืออินสโตร์ สื่อทรานซิต และส่ือป้ายดิจิตอล เป็นส่ือโฆษณาท่ีสามารถจะกลุ่มลูกค้าในพื้นท่ีได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ มีมิติท่ีหลากหลายของการสื่อสาร และส่ือนอกบ้านสามารถสร้างประสบการณ์ให้ผู้บริโภคในรูปแบบที่
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ออนไลน์ทําไม่ได้ เช่น การออกแบบภาพของส่ือโฆษณาท่ีกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมในพื้นท่ี เป็นต้น (ส่ือนอกบ้านยังไม่

ตาย กร้าว! ยังไงส่ือออนไลน์ก็มาแทนไม่ได้, 2558: ออนไลน์) ส่งผลให้องค์กรผู้ผลิตสินค้าหรือผู้ขายสินค้า ได้หันมาลงทุน

ทางด้านส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ภายนอก หรือส่ือนอกบ้าน โดยหวังว่าส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ของตนเองน้ันจะเข้าถึง

ใจของผู้บริโภค และทําให้ผู้บริโภคหันมาใช้สินค้าและบริการของตนมากขึ้น ซ่ึงถ้าหากองค์สามารถผลิตส่ือท่ีม ี         

ความสมบูรณ์แบบ ทําให้ผู้บริโภคเข้าใจถึงคุณค่าของสินค้าและบริการน้ันได้แล้ว ย่อมมีส่วนทําให้องค์กรได้รับโอกาสใน

การตัดสินใจจากผู้บริโภคในการเลือกซ้ือสินค้าและบริการน้ันด้วย (บุญยศ เรืองวัฒกี, 2551)  

 ตลาดป้ายโฆษณามีศักยภาพการเติบโตสูงขึ้นตามสภาพเศรษฐกิจ โดยในปี 2559 ป้ายโฆษณา มีมูลค่า 5,665 

ล้านบาท เติบโตขึ้น ร้อยละ 35.2 เม่ือเปรียบเทียบกับปี 2558 ขณะที่อุตสาหกรรมส่ือโฆษณาโดยรวมติดลบ ร้อยละ 11.7 

นอกจากน้ัน นายกสมาคมมีเดีย เอเยนซี และธุรกิจส่ือแห่งประเทศไทย หรือ MAAT (Media Agency Association of 

Thailand) ได้ประเมิน มูลค่าตลาดป้ายโฆษณา จะเติบโตเพ่ิมขึ้นอีก ร้อยละ 13 หรือ มีมูลค่า 6,400 ล้านบาท ในปี 2560 

(โฆษณาปี 59 มูลค่า “แสนล้าน” ติดลบ 11%, 2560: ออนไลน์)  จากการเติบโตของตลาดป้ายโฆษณาท่ีสามารถขยาย

ตลาดได้มากข้ึนตามต่างจังหวัด ส่งผลให้จังหวัดเชียงใหม่ก็เป็นจังหวัดหน่ึงท่ีมีธุรกิจป้ายโฆษณาเพิ่มจํานวนมากข้ึน 

ประกอบกับการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของเชียงใหม่ที่เพิ่มสูงขึ้น ความต้องการใช้ในส่ือป้ายโฆษณาจึงเพิ่มตามไป

ด้วย เนื่องจากส่ือประเภทป้ายโฆษณาน้ัน มีต้นทุนในการผลิตที่ไม่สูงมาก ธุรกิจต่างๆ สามารถใช้ส่ือประเภทป้ายโฆษณา

ใช้ในการประชาสัมพันธ์ได้ นอกจากธุรกิจป้ายโฆษณาที่เพิ่มมากขึ้นแล้ว ยังส่งผลให้ร้านจําหน่ายเคร่ืองปริ้นอิงค์เจ็ท 

ขยายตัวเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว (เจนจิรา ศรีวิชัย, 2560: สัมภาษณ์) โดยในปี 2555 จังหวัดเชียงใหม่มีธุรกิจจําหน่ายเคร่ือง

ปริ้นอิงค์เจ็ท เพียงแค่ 4 รายเท่านั้น ซึ่งการแข่งขันในตอนนั้นไม่มีความรุนแรงมากนักต่างคนต่างรักษาลูกค้าของตัวเองให้

คงอยู ่ซึ่งจะไม่มีการจัดโปรโฒช่ันมาแข่งขันกันมากนัก แต่ในปี 2559 ได้มบีริษัทเพิ่มขึ้นเป็นจํานวน 9 ราย หรือ เพิ่มขึ้นร้อย

ละ 125 ได้แก่ บริษัท ไซน์กรุ๊ป เทคโนโลยี จํากัด บริษัท เอ็นดี ต้าเซิ่น สาขาเชียงใหม่ จํากัด ห้างหุ้นส่วน จํากัด ไลท์มีเดีย 

บริษัท ซอฟท์อิมเมจ เทคโนโลยี จํากัด  บริษัท เซ็นทรัลอินดัสเทียล สาขาเชียงใหม่ จํากัด บริษัท เทคโนพลาส จํากัด 

บริษัท ไซน์แมท ทีเรียล เทคโนโลยี จํากัด ห้างหุ้นส่วน จํากัด สมายไซน์ และบริษัท ไซน์นอร์ท ซัพพลาย จํากัด ทําให้มี 

การแข่งขันท่ีสูงขึ้น ซึ่งแต่ละบริษัทต่างมีกลยุทธ์ในการดึงลูกค้าท่ีแตกต่างกัน อาทิเช่น การทําราคาท่ีถูกกว่าคู่แข่งขัน  

การให้บริการที่รวดเร็ว ความน่าเช่ือถือของกิจการ บางกิจการเน้นท่ีความทันสมัยของผลิตภัณฑ์ ซึ่งแต่ละวิธีล้วนสามารถ

สร้างความพึงพอใจต่อลูกค้าแตกต่างกันไป (เจนจริา ศรีวิชัย, 2560: สัมภาษณ์) 

 บริษัท ไซน์นอร์ท ซัพพลาย จํากัด ก่อต้ังขึ้นเม่ือปี 2555 ดําเนินธุรกิจจําหน่ายเคร่ืองปริ้นอิงค์เจ็ท รวมถึง      

การให้บริการซ่อมและให้คําปรึกษาเก่ียวกับเคร่ืองปร้ินอิงค์เจ็ทครบวงจร มีพนักงานประจําท่ีเชียงใหม่ท้ังหมด 7 คน  

มี 5 แผนก คือ 1. แผนกบัญชี/การเงิน 2. แผนกจัดซื้อ 3. แผนกขาย 4. แผนกช่างบริการ และ 5. แผนกส่งของ ซ่ึงสินค้า

ของบริษัทฯ ได้แก่ เคร่ืองพิมพ์อิงค์เจ็ท ไวนิล วัสดุและอุปกรณ์เกี่ยวกับงานโฆษณาทุกชนิด รวมถึงการให้บริการเกี่ยวกับ

การติดต้ังเคร่ืองพิมพ์อิงค์เจ็ท และการดูแล รักษา ซ่อมบํารุงเคร่ืองพิมพ์อิงค์เจ็ท ตลอดอายุการใช้งาน ในกรณีลูกค้าใช้

หมึกและวัสดุของทางบริษัทฯ โดยลูกค้าท่ีมาใช้บริการส่วนมาก คือ ธุรกิจร้านรับทําป้าย ในจังหวัดเชียงใหม่ หรือคิดเป็น

ร้อยละ 80 ของลูกค้าทั้งหมด จากจํานวนร้านจําหน่ายเคร่ืองปริ้นอิงค์เจ็ท ในจังหวัดเชียงใหม่ที่เพิ่มมากขึ้น ประกอบกับ

คู่แข่งท่ีอยู่ในจังหวัดใกล้เคียงอีกจํานวนหน่ึง จึงเกิดการแข่งขันท้ังทางด้านคุณภาพ ราคา และการบริการ ผู้ประกอบการ
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จึงต้องตะหนักและปรับตัว เพื่อความอยู่รอดของธุรกิจตนเอง ในสภาวะความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจและการแข่งขันใน

ปัจจุบัน โดยทางบริษัทฯ จึงได้ให้ความสําคัญกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และงานบริการหลังการขายเป็นหลัก โดย      

การจัดส่งช่างไปยังร้านลูกค้าภายใน 24 ช่ัวโมง รวมถึงการระยะเวลาการซ่อมที่รวดเร็ว ตรงตามเวลาท่ีนัดหมายอีกด้วย  

(เจนจิรา ศรีวิชัย, 2560: สัมภาษณ์) แต่อย่างไรก็ตามช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา กลับพบว่า บริษัทมีจํานวนลูกค้าลดลงอย่าง

ต่อเน่ือง ในระหว่างปี 2557 – 2559 โดยสถิติจํานวนลูกค้า ปี 2557 เท่ากับ 216 ราย ปี 2558 เท่ากับ 180 ราย และ ป ี

2559 เท่ากับ 108 ราย ตามลําดับ หรือหากพิจารณาอัตราการเติบโตของลูกค้าต่อปี โดยเทียบกับปี 2557 ได้ดังน้ี ป ี

2558 ลดลงร้อยละ 16.7 และ ปี 2559 ลดลงร้อยละ 50.0 (ไซน์นอร์ท ซัพพลาย, 2559) จากข้อมูลสถิติจํานวนลูกค้าที่

ลดลงข้างต้น เนื่องจากการได้รับผลกระทบเม่ือกลาง ปี 2557 โดยมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลในประเทศไทยขึ้น จึงมีผลทํา

ให้การเลือกต้ังท้ังระดับท้องถ่ินและระดับประเทศยุติลง ซึ่งเป็นผลทําให้ร้านรับทําป้ายต่าง ๆ รายได้ลดลง บางรายต้องปิด

กิจการลงไป เน่ืองจากรายได้หลักอยู่ที่การเลือกต้ัง ประกอบกับช่วงปลายปี 2558 สภาพเศรษฐกิจในประเทศไทยประสบ

ปัญหาค่อนข้างมาก รวมถึงการมีบริษัทคู่แข่งรายใหม่ เข้ามาเปิดบริษัทในจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มข้ึนเป็นจํานวนมาก พร้อมท้ัง

เสนอราคาท่ี ถูกกว่า ระยะเวลาในการปล่อยสินเชื่อยาวนานกว่า พร้อมมีช่างท่ี ชํานาญคอยให้บริการด้วย  

(ประภัสสรา อินตา, 2557) นอกจากนั้น การโฆษณาผ่านส่ือออนไลน์ เช่น Facebook, Instagram, LINE เป็นต้น ยังเป็นอีก

สาเหตุหลักท่ีทําให้ธุรกิจร้านรับทําป้ายมีรายได้ที่ลดลงอีกด้วย (จุดจบของผู้ค้าปลีกออฟไลน์ ถ้าไม่ปรับตัวตอนนี้ ไปไม่รอด

แน่นอน, 2559: ออนไลน์) 

  ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้ศึกษาจึงสนใจท่ีจะศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพการให้บริการของบริษัท  

ไซน์นอร์ท ซัพพลาย จํากัด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสามารถนํามาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง พัฒนาการบริการ  

และนํามาเป็นแนวทางในการกําหนดกลยุทธ์ทางบริษัท เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้า และเพื่อให้เกิดคุณภาพใน

การบรกิารสูงสุด ซึ่งจะเป็นการรักษาฐานลูกค้าเดิมและเพิ่มลูกค้าใหม่ได้จากการบอกต่อ อีกทั้งเพื่อให้สามารถแข่งขันกับ

คู่แข่งได้ต่อไป 

กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการศึกษา  

 ในการศกึษาคร้ังน้ี ผู้ศึกษาใช้แนวคิดแนวคิดเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกค้า (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 

2552) และแนวความคิดของคุณภาพการบริการ  (Service  Quality)   ประกอบด้วย ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้าน  

ความน่าเช่ือถือ ด้านการตอบสนอง ด้านความเชื่อม่ันไว้วางใจ และด้านการเข้าถึงจิตใจของลูกค้า 

วิธีการศึกษา 

 1. ขอบเขตการศึกษา  

 ขอบเขตเนื้อหาของการศึกษาจะเป็นการศึกษาถึง ความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพการให้บริการของบริษัท 

ไซน์นอร์ท ซัพพลาย จํากัด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมุ่งศึกษาตามกรอบแนวคิดความพึงพอใจของลูกค้า และคุณภาพ      

การบริการ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านการตอบสนอง ด้านความเช่ือม่ันไว้วางใจ  

และด้านการเข้าถึงจิตใจของลูกค้า 
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 2. ข้ันตอนการศึกษา 

 ผู้ศึกษาได้ดําเนินการศึกษา ดังน้ี 1) รวบรวมข้อมูลเบ้ืองต้น 2) สร้างแบบสอบถาม 3) เก็บรวบรวมข้อมูล   

4) วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล และ 5) จัดทําและนําเสนอรายงาน 

3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรในการศึกษาครั้งน้ี  คือ ลูกค้าประจําที่มาใช้บริการประจําทุกเดือนของ บริษัท ไซน์นอร์ท ซัพพลาย 

จํากัด ในปี 2559 จํานวน 108 ราย (ไซน์นอร์ท ซัพพลาย, 2559) โดยใช้แบบสอบถามถามผู้มีอํานาจในการตัดสินใจ 

4 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล   

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามโดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังน้ี ส่วนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไปเก่ียวกับ

ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเก่ียวกับความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพการให้บริการของบริษัท ไซน์นอร์ท  

ซัพพลาย จํากัด จังหวัดเชียงใหม่ ส่วนที่ 3 ข้อมูลปัญหา และข้อเสนอแนะต่อการให้บริการของบริษัท ไซน์นอร์ท ซัพพลาย 

จํากัด จังหวัดเชียงใหม่ และข้อเสนอแนะ โดยใช้คําถามแบบมาตราประมาณค่า (Rating Scale) ซ่ึงได้กําหนดหลักเกณฑ์

การให้คะแนนในแต่ละระดับ และหลักเกณฑ์การแปลความหมายของระดับค่าเฉล่ีย (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2546: 75)  

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยนําข้อมูลที่ได้ วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ 

และค่าเฉล่ีย และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียสองกลุ่ม (t-test) และการวิเคราะห์

ความแปรปรวนแบบจําแนกทางเดียว (One-way ANOVA หรือ F-test) โดยกําหนดนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

สรุปผลการศึกษานําเสนอในรูปของตารางประกอบคําบรรยาย             

ผลการศึกษา  

แบ่งเป็น 4 ส่วน ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับผู้ตอบแบบสอบถาม  

จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 36 - 40 ปี ระดับการศึกษาสูงสุด 

ปริญญาตรี รูปแบบของธุรกิจเป็นเจ้าของคนเดียว มีตําแหน่งงานในปัจจุบันเป็นเจ้าของกิจการ ยอดขายเฉล่ียต่อเดือน 

200,001 – 300,000 บาท ระยะเวลาดําเนินกิจการ 5 – 6  ปี เจ้าของกิจการเป็นผู้มีอํานาจส่ังซ้ือสินค้า โดยใช้ Facebook 

เป็นช่องทางในการรู้จักบริษัท ไซน์นอร์ท ซัพพลาย จํากัด โดยซื้อสินค้าประเภท วัสดุเคร่ืองพิมพ์ มียอดซ้ือสินค้า (เฉลี่ยต่อ

เดือน) 30,001 – 40,000 บาท ความถ่ีในการซ้ือสินค้า 1 คร้ังต่อสัปดาห์ การมีบริการจัดส่งถึงท่ี เป็นเหตุผลหลักท่ีซ้ือ

สินค้าจาก บริษัท ไซน์นอร์ท ซัพพลาย จํากัด และ เคยซ้ือสินค้าเก่ียวกับเคร่ืองพิมพ์ จากบริษัทอื่นนอกจากบริษัท ไซน์

นอร์ท ซัพพลาย จํากัด คือ บริษัท ไซน์กรุ๊ป เทคโนโลยี จํากัด 

 

 



วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                     ปีท่ี 3 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2560) 

 

Vol. 3 No. 4 (October – December 2017)   119

 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพการให้บริการของบริษัท ไซน์นอร์ท ซัพพลาย จํากัด 

จังหวัดเชียงใหม่ 

ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพ           

การให้บริการของบริษัท ไซน์นอร์ท ซัพพลาย จํากัด จังหวัดเชียงใหม่ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก ่ 

ด้านความน่าเช่ือถือ ด้านความเชื่อม่ันไว้วางใจ ด้านการเข้าถึงจิตใจของลูกค้า และมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดับ 

ปานกลาง คือ ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านความรวดเร็วในการตอบสนอง   

ความพึงพอใจต่อด้านลักษณะทางกายภาพ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อด้านลักษณะทาง

กายภาพ โดยรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง โดยปัจจัยยอ่ยท่ีมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุด ลําดับแรก คือ บริษัท มีเคร่ืองมือ

และอุปกรณ์ที่ทัน สมัยในการให้บริการ  

ความพึงพอใจต่อด้านความน่าเช่ือถือ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อด้านความน่าเช่ือถือ โดยรวมอยู่

ในระดับ มาก โดยปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด ลําดับแรก คือพนักงานของบริษัท แสดงออกถึง             

ความซ่ือสัตย์ สุจริต โดยรักษาข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า  

ความพึงพอใจต่อด้านความรวดเร็วในการตอบสนอง ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อด้าน          

ความรวดเร็วในการตอบสนอง โดยรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง โดยปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุด ลําดับแรก 

คือ พนักงานมีความเป็นมิตร ยิ้มแย้ม มีอัธยาศัยไมตรีดี  

ความพึงพอใจต่อด้านความเช่ือมั่นไว้วางใจ  ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อด้านความเช่ือม่ัน

ไว้วางใจ โดยรวมอยู่ในระดับ มาก โดยปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด ลําดับแรก คือ พนักงานใส่ชุด

เครื่องแบบของบริษัท ตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน ความน่าเชื่อถือ  

ความพึงพอใจต่อด้านการเข้าถึงจิตใจของลูกค้า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อด้านการเข้าถึงจิตใจ

ของลูกค้า โดยรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง โดยปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด ลําดับแรก คือ เว็บไซต์ หรือ 

Social media ของบริษัท สามารถให้ข้อมูลครบถ้วน ท้ังประเภทการให้บริการ ราคาสนิค้าของบริษัท  

ส่วนที่ 3 ข้อมูลปัญหา และข้อเสนอแนะในการให้บริการของบริษัท ไซน์นอร์ท ซัพพลาย จํากัด จังหวัด

เชียงใหม่ 

ปัญหาและข้อเสนอแนะ ท่ีพบมากท่ีสุด 3 ลําดับแรก คือ ควรจัดให้มีช่าง/เจ้าหน้าท่ีเทคนิค ดูแลลูกค้าอย่างพอเพียง

กับการให้บริการ รองลงมาคือ ควรจัดส่งอะไหล่ให้เร็วกว่าน้ี และทันเวลาตามที่ลูกค้าต้องการ และ ควรมีการตรวจสอบสินค้าที่

ส่ังให้ถูกต้องและครบถ้วนกอ่นจัดสง่ ตามลําดับ 

 ส่วนที่ 4 ข้อมูลความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพการให้บริการของบริษัท ไซน์นอร์ท ซัพพลาย จํากัด 

จังหวัดเชียงใหม่ จําแนกตาม รูปแบบของธุรกิจ ตําแหน่งงานในองค์กร ยอดขายเฉล่ียต่อเดือน และ ยอดซ้ือ

สินค้า (เฉลี่ยต่อเดือน) 

 4.1 ข้อมูลความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพการให้บริการของบริษัท ไซน์นอร์ท ซัพพลาย จํากัด จังหวัด

เชียงใหม่ จําแนกตาม รูปแบบของธุรกิจ 
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 ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพ            

การให้บริการของบริษัท ไซน์นอร์ท ซัพพลาย จํากัด จังหวัดเชียงใหม่ จําแนกตามรูปแบบของธุรกิจ สําหรับผู้ตอบ

แบบสอบถามที่มี รูปแบบของธุรกิจเจ้าของคนเดียว มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านความน่าเชื่อถือ 

ด้านความเชื่อม่ันไว้วางใจ ด้านลักษณะทางกายภาพ  และ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง คือ ด้าน       

การเข้าถึงจิตใจของลูกค้า และด้านความรวดเร็วในการตอบสนอง 

 สําหรับผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมี รูปแบบของธุรกิจห้างหุ้นส่วนจํากัด มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คือ 

ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านความเช่ือม่ันไว้วางใจ  และ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านการเข้าถึง

จิตใจของลูกค้า ด้านลักษณะทางกายภาพ และดา้นความรวดเร็วในการตอบสนอง 

 สําหรับผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมี รูปแบบของธุรกิจบริษัทจํากัด มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 

ได้แก่ ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านความเช่ือม่ันไว้วางใจ ด้านการเข้าถึงจิตใจของลูกค้า ด้านความรวดเร็วในการตอบสนอง 

และด้านลักษณะทางกายภาพ 

 การเปรียบเทียบองค์ประกอบคุณภาพบริการ จําแนกตามรูปแบบของธุรกิจ เมื่อทําการทดสอบความแตกต่าง

ระหว่างค่าเฉล่ียมากกว่าสองกลุ่ม (F-test) พบว่า รูปแบบของธุรกิจของผู้ตอบแบบสอบถาม ท่ีแตกต่างกัน มีระดับ    

ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการในด้านลักษณะทางกายภาพ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 4.2 ข้อมูลความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพการให้บริการของบริษัท ไซน์นอร์ท ซัพพลาย จํากัด 

จังหวัดเชียงใหม่ จําแนกตาม ตําแหน่งงานในองค์กร 

 ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพการ

ให้บริการของบริษัท ไซน์นอร์ท ซัพพลาย จํากัด จังหวัดเชียงใหม่ จําแนกตามตําแหน่งงานในองค์กร สําหรับผู้ตอบ

แบบสอบถามท่ีมี ตําแหน่งงานในองค์กรเจ้าของกิจการ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คือ ด้านความน่าเช่ือถือ 

และ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านความเชื่อม่ันไว้วางใจ ด้านการเข้าถึงจิตใจของลูกค้า  

ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านความรวดเร็วในการตอบสนอง ตามลําดับ 

 สําหรับผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมี ตําแหน่งงานในองค์กรผู้จัดการท่ัวไป/ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ มีค่าเฉล่ียความ 

พึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านความน่าเช่ือถือ ด้านความเชื่อม่ันไว้วางใจ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดับ 

ปานกลาง ได้แก่ ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านการเข้าถึงจิตใจของลูกค้า และด้านความรวดเร็วในการตอบสนอง 

ตามลําดับ 

 สําหรับผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมี ตําแหน่งงานในองค์กรช่าง/เจ้าหน้าท่ีเทคนิค/เจ้าหน้าท่ีฝ่ายจัดซ้ือ มีค่าเฉล่ีย  

ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านความเช่ือม่ันไว้วางใจ ด้านความน่าเช่ือถือ ด้านการเข้าถึงจิตใจของลูกค้า ด้าน

ความรวดเร็วในการตอบสนอง และด้านลักษณะทางกายภาพ ตามลําดับ 

 การเปรียบเทียบองค์ประกอบคุณภาพบริการ จําแนกตามตําแหน่งงานในองค์กร เม่ือทําการทดสอบ            

ความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียมากกว่าสองกลุ่ม (F-test) พบว่า ตําแหน่งงานในองค์กรของผู้ตอบแบบสอบถาม ที่แตกต่าง

กัน มีระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ ไมแ่ตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 4.3 ข้อมูลความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพการให้บริการของบริษัท ไซน์นอร์ท ซัพพลาย จํากัด 

จังหวัดเชียงใหม่ จําแนกตาม ยอดขายเฉล่ียต่อเดือน 

 ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพ           

การให้บริการของบริษัท ไซน์นอร์ท ซัพพลาย จํากัด จังหวัดเชียงใหม่ จําแนกตามยอดขายเฉล่ียต่อเดือน สําหรับผู้ตอบ

แบบสอบถามท่ีมี ยอดขายเฉล่ียต่อเดือนต่ํากว่า 100,000 บาท มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้าน   

ความน่าเชื่อถือ ด้านความเช่ือม่ันไว้วางใจ ด้านลักษณะทางกายภาพ  และ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 

คือ ด้านการเข้าถึงจิตใจของลูกค้า และดา้นความรวดเร็วในการตอบสนอง 

 สําหรับผู้ตอบแบบสอบถามที่มี ยอดขายเฉล่ียต่อเดือน 100,000 – 200,000 บาท มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ใน

ระดับมาก ได้แก่ ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านความเชื่อม่ันไว้วางใจ ด้านลักษณะทางกายภาพ  และ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ

อยูใ่นระดับปานกลาง คือ ด้านการเข้าถงึจิตใจของลูกค้า และดา้นความรวดเร็วในการตอบสนอง 

 สําหรับผู้ตอบแบบสอบถามที่มี ยอดขายเฉล่ียต่อเดือน 200,001 – 300,000 บาท มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ใน

ระดับมาก ได้แก่ ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านความเช่ือม่ันไว้วางใจ และ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ 

ด้านการเข้าถึงจิตใจของลูกค้า  ด้านความรวดเร็วในการตอบสนอง และด้านลักษณะทางกายภาพ 

 สําหรับผู้ตอบแบบสอบถามที่มี ยอดขายเฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 300,000 บาท มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ใน

ระดับมาก คือ ด้านความน่าเชื่อถือ และ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านความเช่ือม่ันไว้วางใจ  

ด้านการเข้าถึงจิตใจของลูกค้า  ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านความรวดเร็วในการตอบสนอง 

 การเปรียบเทียบองค์ประกอบคุณภาพบริการ จําแนกตามยอดขายเฉล่ียต่อเดือน เม่ือทําการทดสอบ         

ความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียมากกว่าสองกลุ่ม (F-test) พบว่า ยอดขายเฉล่ียต่อเดือนของผู้ตอบแบบสอบถาม ที่

แตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ ไมแ่ตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 4.4 ข้อมูลความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพการให้บริการของบริษัท ไซน์นอร์ท ซัพพลาย จํากัด 

จังหวัดเชียงใหม่ จําแนกตาม รูปแบบของธุรกิจ ตําแหน่งงานในองค์กร ยอดขายเฉล่ียต่อเดือน และยอดซ้ือสินค้า 

(เฉล่ียต่อเดือน) 

 ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพ            

การให้บริการของบริษัท ไซน์นอร์ท ซัพพลาย จํากัด จังหวัดเชียงใหม่ จําแนกตามยอดซ้ือสินค้า (เฉลี่ยต่อเดือน) สําหรับ

ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมี ยอดซ้ือสินค้า (เฉล่ียต่อเดือน) น้อยกว่า 30,001 บาท มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

ได้แก่ ด้านความน่าเช่ือถือ ด้านความเชื่อม่ันไว้วางใจ ด้านลักษณะทางกายภาพ  และ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับ

ปานกลาง คือ ด้านการเข้าถึงจิตใจของลูกค้า และดา้นความรวดเร็วในการตอบสนอง 

 สําหรับผู้ตอบแบบสอบถามที่มี ยอดซื้อสินค้า (เฉล่ียต่อเดือน) 30,001 - 50,000 บาท มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ

อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านความน่าเช่ือถือ และด้านความเช่ือม่ันไว้วางใจ  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 

คือ ด้านการเข้าถึงจิตใจของลูกค้า ด้านลักษณะทางกายภาพ  และด้านความรวดเร็วในการตอบสนอง 
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 สําหรับผู้ตอบแบบสอบถามที่มี ยอดซื้อสินค้า (เฉล่ียต่อเดือน) มากกว่า 50,000 บาท มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ

อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านความน่าเช่ือถือ และด้านความเช่ือม่ันไว้วางใจ  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 

คือ ด้านการเข้าถึงจิตใจของลูกค้า ด้านลักษณะทางกายภาพ  และด้านความรวดเร็วในการตอบสนอง 

 การเปรียบเทียบองค์ประกอบคุณภาพบริการ จําแนกตามยอดซื้อสินค้า (เฉลี่ยต่อเดือน) เม่ือทําการทดสอบ

ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยมากกว่าสองกลุ่ม (F-test) พบว่า ยอดซ้ือสินค้า (เฉล่ียต่อเดือน) ของผู้ตอบแบบสอบถาม  

ท่ีแตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ ไมแ่ตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

การอภิปรายผลการศึกษา ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ 

การอภปิรายผล 

ความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพการให้บริการของบริษัท ไซน์นอร์ท ซัพพลาย จํากัด จังหวัดเชียงใหม ่ 

สามารถอภิปรายผลการศึกษากับงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องในประเด็นคุณภาพการบริการ ได้ดังนี้ 

 คุณภาพการให้บริการ ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามต่อคุณภาพการให้บริการ 

อันดับแรกคือ ด้านความน่าเชื่อถือ ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของกิติสม แถวสุวรรณ  (2556) ได้ศึกษาเร่ือง  

ความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพบริการซ่อมบํารุงเคร่ืองผลิตนํ้าเย็นของ บริษัท แอร์โค จํากัด (เทรน ประเทศไทย)  

ในเขตพ้ืนท่ีภาคเหนือ ซึ่งพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจเป็นอันดับแรกคือ ด้านความน่าเช่ือถือ  

แต่ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของอรรถวุฒิ โสวสุภาพ (2552) ได้ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพ 

การให้บริการหลังการขายกรณีศึกษา บริษัท เอสเอ็มที (ประเทศไทย) จํากัด ซ่ึงพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี

ความพึงพอใจเป็นอันดับแรกคือ ด้านลักษณะทางกายภาพ 

 ด้านลักษณะทางกายภาพ จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยย่อยด้านลักษณะทางกายภาพที่ผู้ตอบแบบสอบถามมี

ค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด คือ บริษัท มีเคร่ืองมือและอุปกรณ์ที่ ทัน สมัยในการให้บริการ ซึ่งไม่สอดคล้องกับ 

ผลการศึกษาของกิติสม แถวสุวรรณ (2556) ซึ่งพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจเป็นอันดับแรกใน

ปัจจัยย่อยด้านพนักงานแต่งกายเรียบร้อยและสะอาด และไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ อรรถวุฒิ โสวสุภาพ (2552) 

ซ่ึงพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจเป็นอันดับแรกในปัจจัยย่อยด้านความมีอัธยาศัยไมตรี โดยใบหน้าที่

ยิ้มแย้มแจ่มใสของวิศวกร  

 ด้านความน่าเชื่อถือ จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยย่อยด้านความน่าเชื่อถือท่ีผู้ตอบแบบสอบถามมีค่าเฉล่ีย

ความพึงพอใจสูงสุด คือ พนักงานของบริษัท แสดงออกถึงความซ่ือสัตย์ สุจริต โดยรักษาข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า  

ซ่ึงไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของกิติสม แถวสุวรรณ (2556)  ซ่ึงพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ

เป็นอันดับแรกในปัจจัยย่อยด้านพนักงานท่าทางมีความรู้และบุคลิกดี และไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ  

อรรถวุฒิ โสวสุภาพ (2552) ซ่ึงพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจเป็นอันดับแรกในปัจจัยย่อยด้าน

เครื่องมือและลําดับขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้องได้มาตรฐานของวิศวกร 

 ด้านความรวดเร็วในการตอบสนอง จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยย่อยด้านความรวดเร็วในการตอบสนองที่

ผู้ตอบแบบสอบถามมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด  คือ  พนักงานมีความเป็นมิตร ย้ิมแย้ม  มี อัธยาศัยไมตรีดี  
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ซ่ึงไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของกิติสม แถวสุวรรณ (2556)  ซ่ึงพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ

เป็นอันดับแรกในปัจจัยย่อยด้านบริษัทมีพนักงานพร้อมให้คําปรึกษาแก่ลูกค้าได้ตลอดเวลา   และไม่สอดคล้องกับผล

การศึกษาของอรรถวุฒิ โสวสุภาพ (2552) ซ่ึงพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจเป็นอันดับแรกในปัจจัย

ย่อยด้านการตอบรับการติดต่ออย่างรวดเร็วท้ังทางโทรศัพท์ และอีเมลของวิศวกร 

 ด้านความเชื่อมั่นไว้วางใจ จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยย่อยด้านความเช่ือม่ันไว้วางใจที่ผู้ตอบแบบสอบถามมี

ค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด คือพนักงานใส่ชุดเคร่ืองแบบของบริษัท ตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน ความน่าเชื่อถือ ซ่ึงไม่

สอดคล้องกับผลการศึกษาของกิติสม แถวสุวรรณ (2556) ซ่ึงพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจเป็น

อันดับแรกในบริษัทมีข้อมูลเก่ียวกับการติดตั้งหรือซ่อมบํารุงท่ีถูกต้องเพื่อให้ลูกค้าเช่ือมั่นและรู้สึกประทับใจเม่ือมาใช้

บริการ และไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของอรรถวุฒิ โสวสุภาพ (2552) ซ่ึงพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี ความ

พึงพอใจเป็นอันดับแรกในปัจจัยย่อยด้านความสามารถในการอธิบาย ถ่ายทอดความรู้ และตอบข้อสงสัยของวิศวกร 

ด้านการเข้าถึงจิตใจของลูกค้า จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยย่อยด้านการเข้าถึงจิตใจของลูกค้าท่ีผู้ตอบ

แบบสอบถามมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด คือ เว็บไซต์ หรือ Social media ของบริษัท สามารถให้ข้อมูลครบถ้วน  

ท้ังประเภทการให้บริการ ราคาสินค้าของบริษัท ซ่ึงไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของกิติสม แถวสุวรรณ (2556) ซ่ึงพบว่า 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจเป็นอันดับแรกในปัจจัยย่อยด้านบริษัทมีพนักงานท่ีมีการติดตามดูแลเอาใจใส่

ลูกค้าภายหลังการติดตั้งหรือซ่อมบํารุงไปแล้ว และไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของอรรถวุฒิ โสวสุภาพ (2552)  

ซ่ึงพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจเป็นอันดับแรกในปัจจัยย่อยด้านความสะดวกในการติดต่อ

ประสานงานทางโทรศัพท์ 

ข้อค้นพบ 

 จากการศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพการให้บริการของบริษัท ไซน์นอร์ท ซัพพลาย จํากัด จังหวัด

เชียงใหม่ ในครั้งนี้ ผู้ศึกษามีข้อค้นพบ ดังน้ี 

1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ รูจั้กบริษัท ไซน์นอร์ท ซัพพลาย จํากัด จาก Facebook มากที่สุด  

2. ผู้ตอบแบบสอบถามมี ความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพการให้บริการของบริษัท ไซน์นอร์ท ซัพพลาย 

จํากัด จังหวัดเชียงใหม่ ในด้านด้านความน่าเช่ือถือ มากท่ีสุด และมีความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพการให้บริการของ

บริษัท ไซน์นอร์ท ซัพพลาย จํากัด จังหวัดเชียงใหม่ในด้านความรวดเร็วในการตอบสนอง น้อยท่ีสุด  

3. ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพการให้บริการของบริษัท ไซน์นอร์ท ซัพพลาย จํากัด 

จังหวัดเชียงใหม่ ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 10 ลําดับแรก คือ 1. พนักงานของบริษัท แสดงออกถึงความซ่ือสัตย์ 

สุจริต โดยรักษาข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า 2. บริษัท ให้บริการติดตั้งเคร่ืองพิมพ์ต่างๆของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล ลูกค้าสามารถใช้งานได้ทันที 3. พนักงานใส่ชุดเคร่ืองแบบของบริษัท ตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน  

ความน่าเช่ือถือ 4. บริษัท ใช้ผลิตภัณฑ์/วัสดุท่ีมีคุณภาพ ปลอดภัยในการให้บริการแก่ลูกค้า 5. เว็บไซต์ หรือ Social media 

ของบริษัท สามารถให้ข้อมูลครบถ้วน ท้ังประเภทการให้บริการ ราคาสินค้าของบริษัท 6. พนักงานของบริษัท มีจํานวน

เพียงพอต่อการให้บริการ ทําให้ไม่ต้องการรอรับบริการเป็นเวลานาน 7. บริษัท มีเคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีทันสมัยใน    

การให้บริการ 8. พนักงานมีความเป็นมิตร ย้ิมแย้ม มีอัธยาศัยไมตรีดี  9. เคร่ืองมือและอุปกรณ์ของบริษัท ได้รับ        
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การบํารุงรักษาให้พร้อมในการให้บริการเสมอ และ 10. บริษัท มีการตั้งกล่องรับข้อร้องเรียนและข้อแนะนํา จากลูกค้าและ

นําไปปรับปรุงบริการให้ดีข้ึน ตามลําดับ 

4. ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพการให้บริการของบริษัท ไซน์นอร์ท ซัพพลาย จํากัด 

จังหวัดเชียงใหม่ ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจตํ่าสุด 10 ลําดับแรก คือ 1. กรณีเกิดปัญหา พนักงานของบริษัท สามารถ

ให้บริการลูกค้า ได้ทันทีที่ลูกค้าต้องการ  2. บริษัท สินค้ารุ่นใหม่มานําเสนออย่างสม่ําเสมอ 3. บริษัทมีพนักงานที่ม ี     

การติดตามดูแลเอาใจใส่ลูกค้าภายหลังการติดตั้งหรือซ่อมบํารุงไปแล้ว 4. บริษัทมีการทํางานอย่างเป็นระบบ เช่น มีการ

ออกใบตารางนัดหมายการติดต้ัง/ซ่อมบํารุงเคร่ืองพิมพ์ โดยสามารถให้บริการลูกค้าอย่างรวดเร็วและตรงเวลา 5. กรณีมี

เร่ืองร้องเรียนหรือเรื่องด่วนจะได้รับการช่วยเหลือจากพนักงานเป็นอยา่งดี 6. บริษัทมีเอกสารสัญญาซื้อ ขาย ท่ีชัดเจนและ

เช่ือถือได้ 7.พนักงานของบริษัท มีความรับผิดชอบงาน ต่างๆ ได้ครบถ้วน ตรงตามท่ีแจ้งไวกั้บลูกค้า 8. พนักงานของบริษัท  

มีการตรวจสอบคุณภาพงานก่อนการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า 9. พนักงานของบริษัท ให้การบริการตามกระบวนการที่

เป็นมาตรฐาน  เช่น มีการดําเนินการติดตั้ง/ซ่อมบํารุงตามขั้นตอนท่ีได้แจ้งไว้กับลูกค้า  การส่ังอะไหล่ตรงตามรุ่นของ

เคร่ืองพิมพ์ เป็นต้น และ 10. บรรยากาศของบริษัทเป็นกันเอง เช่น ไม่มีกล่ินเหม็นของสี กล่ินนํ้ามันเคร่ืองจักรต่างๆ เป็น

ต้น ตามลําดบั 

5. เม่ือจําแนกตาม รูปแบบของธุรกิจ พบว่า กลุ่มลูกค้าห้างหุ้นส่วนจํากัด และบริษัทจํากัด มีความพึงพอใจต่อ 

ด้านลักษณะทางกายภาพ โดยรวมในระดับปานกลาง ในขณะท่ี กลุ่มลูกค้าเจ้าของคนเดียว มีความพึงพอใจ โดยรวมใน

ระดับมาก กลุ่มลูกค้าบริษัทจํากัด มีความพึงพอใจต่อ ด้านความน่าเช่ือถือ โดยรวมในระดับปานกลาง ในขณะที่  

กลุ่มลูกค้าเจ้าของคนเดียว และห้างหุ้นส่วนจํากัด  มีความพึงพอใจโดยรวมในระดับมาก และกลุ่มลูกค้าบริษัทจํากัด  

มีความพึงพอใจต่อ ด้านความเช่ือม่ันไว้วางใจ โดยรวมในระดับปานกลาง ในขณะท่ี กลุ่มลูกค้าเจ้าของคนเดียว  

และห้างหุน้ส่วนจํากัด  มีความพึงพอใจโดยรวมในระดับมาก  

6. เม่ือจําแนกตาม ตําแหน่งงานในองค์กร พบว่า กลุ่มลูกค้าเจ้าของกิจการ และผู้จัดการท่ัวไป/ผู้จัดการฝ่าย

จัดซื้อ มีความพึงพอใจต่อ ด้านลักษณะทางกายภาพ โดยรวมในระดับปานกลาง ในขณะท่ี กลุ่มลูกค้าช่าง/เจ้าหน้าที่

เทคนิค/เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซ้ือ มีความพึงพอใจโดยรวมในระดับมาก กลุ่มลูกค้าเจ้าของกิจการ ผู้จัดการท่ัวไป/ผู้จัดการฝ่าย

จัดซ้ือ และกลุ่มลูกค้าช่าง/เจ้าหน้าที่เทคนิค/เจ้าหน้าท่ีฝ่ายจัดซ้ือ มีความพึงพอใจต่อ ด้านความรวดเร็วในการตอบสนอง 

โดยรวมในระดับปานกลาง แต่มีปัจจัยย่อยบางด้าน ท่ีมีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ได้แก่ บริษัทมีการทํางาน

อย่างเป็นระบบ กลุ่มลูกค้าเจ้าของกิจการ มีความพึงพอใจต่อ ด้านความเชื่อม่ันไว้วางใจ โดยรวมในระดับปานกลาง 

ในขณะท่ี กลุ่มลูกค้าผู้จัดการท่ัวไป/ผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ และช่าง/เจ้าหน้าที่เทคนิค/เจ้าหน้าท่ีฝ่ายจัดซ้ือ มีความพึงพอใจ 

โดยรวมในระดับมาก และกลุ่มลูกค้าเจ้าของกิจการ และผู้จัดการทั่วไป/ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ มีความพึงพอใจต่อด้านการ

เข้าถึงจิตใจของลูกค้า โดยรวมในระดับปานกลาง ในขณะที่ กลุ่มลูกค้าช่าง/เจ้าหน้าท่ีเทคนิค/เจ้าหน้าท่ีฝ่ายจัดซ้ือ มีความ

พึงพอใจในระดับมาก  

7. เม่ือจําแนกตาม ยอดขายเฉลี่ยต่อเดือน พบว่า กลุ่มลูกค้าท่ีมียอดขายเฉล่ียต่อเดือน ต่ํากว่า 100,000 บาท 

100,000 – 200,000 บาท  200,001 – 300,000 บาท และมากกว่า 300,000 บาทมีความพึงพอใจต่อ ด้านการเข้าถึง

จิตใจของลูกค้า โดยรวมในระดับน้อย โดยเฉพาะในปัจจัยย่อย ได้แก่ บริษัทมีพนักงานท่ีมีการติดตามดูแลเอาใจใส่ลูกค้า
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ภายหลังการติดต้ัง หรือซ่อมบํารุงไปแล้ว และ กลุ่มลูกค้าท่ีมียอดขายเฉล่ียต่อเดือน มากกว่า 300,000 บาท  

มีความพึงพอใจต่อ ด้านความเช่ือมานไว้วางใจ โดยรวมในระดับน้อย มีปัจจัยย่อยบางด้านท่ีมีความแตกต่างอย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติ ได้แก่ พนักงานของบริษัทให้การบริการตามกระบวนการท่ีเป็นมาตรฐาน เช่น มีการดําเนินการติดต้ัง/

ซ่อมบํารุงตามข้ันตอนที่ได้แจ้งไว้กับลูกค้า การส่ังอะไหล่ตรงตามรุ่นของเครื่องพิมพ์ เป็นต้น 

8. เม่ือจําแนกตาม ยอดซ้ือสินค้า (เฉลี่ยต่อเดือน) พบว่า กลุ่มลูกค้าท่ีมียอดซ้ือสินค้า (เฉล่ียต่อเดือน) น้อยกว่า 

30,001 บาท , 30,001 - 50,000 บาท  และ  มากกว่า  50,000 บาท  มีความพึ งพอใจต่อ  ด้านความรวดเร็วใน              

การตอบสนอง โดยรวมอยู่ในระดับน้อย โดยเฉพาะในปัจจัยย่อย ได้แก่ บริษัท บริษัทมีการทํางานอย่างเป็นระบบ เช่า  

มีการออกใบตารางนัดหมายการติดต้ัง/ซ่อมบํารุงเคร่ืองพิมพ์ โดยสามารถให้บริการลูกค้าอย่างรวดเร็วและตรงเวลา 

และกรณีเกิดปัญหา พนักงานของบริษัทสามารถให้บริการลูกค้าได้ทันทีท่ีลูกค้าต้องการ  กลุ่มลูกค้าที่มียอดซ้ือสินค้า 

(เฉล่ียต่อเดือน) น้อยกว่า 30,001 บาท มีค่าเฉล่ียค่าพึงพอใจ ด้านความน่าเชื่อถือ ในปัจจัยย่อยที่น้อย ได้แก่ พนักงานของ

บริษัทมีความรับผิดชอบงานต่างๆได้ครบถ้วน ตรงตามท่ีแจ้งไว้กับลูกค้า แต่กลุ่มลูกค้าท่ีมียอดซ้ือสินค้า (เฉล่ียต่อเดือน) 

30,001-50,000 บาท และ มากกว่า 50,000 บาท มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ท่ี ปานกลาง และกลุ่มลูกค้าที่มียอดซ้ือ

สินค้า (เฉล่ียต่อเดือน) 30,001-50,000 บาท และ มากกว่า 50,000 บาท มีค่าเฉล่ียค่าพึงพอใจ ด้านลักษณะทาง

กายภาพ ในปัจจัยย่อยท่ีน้อย ได้แก่ บริษัท มีสินค้ารุ่นใหม่มานําเสนออย่างสมํ่าเสมอ แต่กลุ่มลูกค้าท่ีมียอดซื้อสินค้า 

(เฉล่ียต่อเดือน) น้อยกวา่ 30,001 บาท มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ท่ี ปานกลาง 

ข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพการให้บริการของบริษัท ไซน์นอร์ท ซัพพลาย จํากัด จังหวัด

เชียงใหม่ ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะ เพื่อใช้เป็นแนวทางสําหรับการปรับปรุง เปล่ียนแปลง และแก้ไข เพื่อสร้างความพึงพอใจ

ใหกั้บลูกค้า ของบริษัท ไซน์นอร์ท ซัพพลาย จํากัด จังหวัดเชียงใหม ่ดังต่อไปนี้ 

 ด้านลักษณะทางกายภาพ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพการให้บริการของ

บริษัท ไซน์นอร์ท ซัพพลาย จํากัด จังหวัดเชียงใหม่ โดยจําแนกตามยอดซ้ือสินค้า (เฉล่ียต่อเดือน) 30,001-50,000 บาท 

และ มากกว่า 50,000 บาท มีค่าเฉลี่ยค่าพึงพอใจ ด้านลักษณะทางกายภาพ ในปัจจัยย่อยที่น้อย ได้แก่ บริษัท มีสินค้ารุ่น

ใหม่มานําเสนออย่างสมํ่าเสมอ  ดังน้ัน ควรสรรหาสินค้าใหม่ ๆ ให้ทันต่อยุคสมัยอย่างสมํ่าเสมอเพื่อตอบสนอง        

ความต้องการของลูกค้า และควรจัดให้มกีารอัพเดทสินค้าผ่านทางช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ หรือ ทางส่ือสังคมออนไลน์

ให้มากที่สุด เพื่อเข้าถึงลูกค้าครบทุกร้าน และทางบริษัท ไซน์นอร์ท ซัพพลาย จํากัด ควรแก้ไขเอกสารสัญญาการซื้อขาย

ให้มีความชัดเจนและความน่าเช่ือถือมากขึ้นเพื่อผลประโยชน์ของลูกค้าและทางบริษัทฯ  นอกจากน้ัน ทางบริษัท ไซน์นอร์ท 

ซัพพลาย จํากัดควรมีการแยกสินค้าประเภทหมึกไปไว้ในห้องเก็บเฉพาะ และปิดให้มิดชิดเพื่อป้องกันกล่ินท่ีออกมา และ

เคร่ืองท่ีใช้เทสงานต่าง ๆ จะเก็บไว้ในห้องเฉพาะเช่นกัน เน่ืองจากตอนน้ีมีการเทสเคร่ืองท่ีหน้าออฟฟิตรับรองลูกค้าจึงทํา

ให้มีกล่ินของหมึกอยู่ภายในออฟฟิตไปด้วย 

 ด้านความน่าเช่ือถือ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพการให้บริการของบริษัท 

ไซน์นอร์ท ซัพพลาย จํากัด จังหวัดเชียงใหม่ โดยจําแนกตามยอดซ้ือสินค้า (เฉล่ียต่อเดือน) น้อยกว่า 30,001 บาท  
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มีค่าเฉล่ียค่าพึงพอใจ ด้านความน่าเช่ือถือ ในปัจจัยย่อยท่ีน้อย ได้แก่ พนักงานของบริษัทมี    ความรับผิดชอบงานต่าง ๆ 

ได้ครบถ้วน ตรงตามท่ีแจ้งไว้กับลูกค้า  ดังน้ัน ควรมีการจัดอบรมพนักงานในเร่ืองของ   ความรับผิดชอบงานต่อลูกค้าให้

มากขึ้น และมีการแบ่งหน้าที่ ความรับผิดชอบของพนักงานให้ชัดเจน เพื่อป้องกันการเกิดการทํางานซับซ้อนและอาจลืม

งานของลูกค้าท่ีฝากไว้ด้วย ทางบริษัท ไซน์นอร์ท ซัพพลาย ควรทบทวบความรู้เร่ืองงานซ่อมอยู่เป็นประจํา และควรใช้

ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรในลักษณะพี่สอนน้อง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากผู้ที่มีความชํานาญมากกว่า อีกท้ังควรมีการ

ทดสอบ   การทํางานของช่างอย่างสม่ําเสมอ นอกจากน้ัน ทางบริษัท ไซน์นอร์ท ซัพพลาย จํากัด ควรหม่ันตรวจเช็ค

เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการซ่อมอยู่อาทิตย์ละคร้ัง เพ่ือให้พร้อมใช้งาน และป้องกันการเกิดปัญหาจากการใช้งานให้น้อย

ท่ีสุด 

 ด้านความรวดเร็วในการตอบสนอง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพ        

การให้บริการของบริษัท  ไซน์นอร์ท  ซัพพลาย จํากัด  จังหวัดเชียงใหม่ในด้านความรวดเร็วในการตอบสนอง  

น้อยท่ีสุด ดังน้ันควรมีการเน้นยํ้าพนักงานในเร่ืองของการแก้ปัญหาให้แก่ลูกค้าเป็นอันดับแรก และควรมีการเพิ่มหัวข้อใน

เร่ืองการอบรมเร่ืองเป็นพิเศษ เพื่อให้พนักงานมีใจรักการบริการ และควรให้พนักงานแจ้งปัญหาของลูกค้าแต่ละราย 

ทุกการประชุมช่วงเช้า หรือ Morning Talk เพื่อนํามาหารือและช่วยแก้ไขปัญหาให้ทันที ทางบริษัท ไซน์นอร์ท ซัพพลาย 

จํากัด ควรจัดทําใบตารางนัดหมายให้กับช่างเพื่อให้มีการจัดสรรเวลาและลําดับคิวในการเข้าซ่อมของแต่ละร้าน 

ตามลําดับด้วย นอกจากนั้น ทางบริษัท ไซน์นอร์ท ซัพพลาย จํากัด ควรมีการให้โอที เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม หลังจากเวลา

เลิกงานแล้ว  และขอความร่วมมือให้พนักงานต้องรับโทรศัพท์ลูกค้าในเวลาหลังเลิกงาน อีกด้วย 

 ด้านความเช่ือมั่นไว้วางใจ พบว่า  กลุ่ ม ลูก ค้า ท่ี มียอดขายเฉ ล่ีย ต่อ เดือน  มากกว่า  300,000 บาท  ม ี           

ความพึงพอใจต่อ ด้านความเชื่อมานไว้วางใจ โดยรวมในระดับน้อย มีปัจจัยย่อยบางด้านท่ีมีความแตกต่างอย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติ ได้แก่ พนักงานของบริษัทให้การบริการตามกระบวนการท่ีเป็นมาตรฐาน เช่น มีการดําเนินการติดต้ัง/

ซ่อมบํารุงตามข้ันตอนที่ได้แจ้งไว้กับลูกค้า การส่ังอะไหล่ตรงตามรุ่นของเครื่องพิมพ์ เป็นต้น ดังน้ัน ควรให้พนักงาน ทํางาน

ตามขั้นตอนที่แจ้งไว้กับลูกค้า แต่หากงานมีการเปลี่ยนแปลงจากที่วางแผนไว้ ทางพนักงานต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนเร่ิม

การปฏิบัติงานเสมอ เพื่อขอความยินยอมจากลูกค้าก่อนซ่อม และ ทางบริษัท ไซน์นอร์ท ซัพพลาย จํากัด ยึดนโยบาย   

การจัดหาอะไหล่ให้ตรงตามรุ่นของเคร่ืองลูกค้าก่อนเป็นอันดับแรก เพ่ือรักษาความเป็นมาตรฐานและคุณภาพของ       

การซ่อมบํารุง แต่หากรุ่นท่ีต้องการ ได้มีการยกเลิกการผลิตไปแล้ว ทางบริษัท ไซน์นอร์ท ซัพพลาย จํากัด จะแจ้งให้ลูกค้า

ทราบก่อนทุกครัง้ เพื่อหารุ่นที่ใกล้เคียงและสามารถทดแทนกันได้ พร้อมการรับประกันการใช้งาน 3-6 เดือน เพ่ือให้ลูกค้า

ม่ันใจในอะไหล่ที่นํามาใช้ทดแทน อีกด้วย และควรมีการแจ้งให้พนักงานตรวจสอบงาน หลังการซ่อม หรือการบํารุงรักษา 

ก่อนส่งมอบงานลูกค้าเสมอ เช่น  พนักงานควรรอให้ลูกค้าเทสปริ้นงาน 2-3 ช่ัวโมง เพื่อตรวจสอบคุณภาพงานของเคร่ือง 

เป็นต้น และทางบริษัท ไซน์นอร์ท ซัพพลาย จํากัด ควรเน้นย้ํา 

 ด้านการเข้าถึงจิตใจของลูกค้า พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพการให้บริการ

ของบริษัท ไซน์นอร์ท ซัพพลาย จํากัด จังหวัดเชียงใหม่ ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจตํ่าสุดอันดับที่ 3 คือ บริษัทมีพนักงานที่

มีการติดตามดูแลเอาใจใส่ลูกค้าภายหลังการติดต้ังหรือซ้อมบํารุงไปแล้ว  ดังนั้น ควรมีการรับพนักงานเพิ่มในเร่ือง      

การดูแลเอาใจใส่ลูกค้าภายหลังการติดตั้งหรือซ่อมบํารุงโดยเฉพาะ เช่น หลังจากมีการส่งช่างเข้าไปซ่อมบํารุงแล้ว ควร
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เจ้าหน้าท่ี โทรสอบถามอาการของเคร่ืองหลังการเปล่ียนอะไหล่ และสอบควรสอบถามความพึงพอใจจากลูกค้า หลังรับ

บริการด้วย เพื่อนําข้อมูลในส่วนน้ีมาปรับปรุงการบริการให้ดีย่ิงขึ้น นอกจากน้ัน ทางบริษัท ไซน์นอร์ท ซัพพลาย จํากัด 

ค วร มี เจ้ าห น้ า ท่ี  ดู แ ล เร่ื อ งก าร รับ เร่ื อ งร้ อ ง เรี ย น โด ย เฉพ าะ  เพื่ อ จ ะ ได้ นํ า ข้ อ ร้ อ ง เรี ย น แ จ้ ง ให้ กั บ ผู้ ม ี

ส่วนเก่ียวข้องเร่งทําการแก้ไขโดยด่วน ย่ิงไปกว่านั้น พนักงานของบริษัท ควรในความสําคัญเอาใจใส่และดูแลลูกค้าให้มาก

ขึ้น เช่น มีการสอบถามการใช้งานของเคร่ืองปรินท์อย่างสมํ่าเสมอ มีการทําประวัติลูกค้าอย่างเป็นระบบ เพื่อจัดทําตาราง

การซ่อมบํารุงรักษาเคร่ืองจักรตลอดอายุการใช้งาน เป็นต้น 
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