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บทคัดย่อ 

การค้นคว้าแบบอิสระนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าองค์กรต่อบริการของ ห้างหุ้นส่วน

จํากัด นิธิโปรดักส์ ไฟร์ แอนด์ เซฟตี้  โดยเก็บข้อมูลจากลูกค้าท่ีใช้บริการของ ห้างหุ้นส่วนจํากัด นิธิโปรดักส์ ไฟร์ แอนด์ 

เซฟตี้ จํานวน 181 ราย  การศึกษาในครั้งน้ีได้ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติ 

เชิงพรรณา ไดแ้ก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ และค่าเฉล่ีย และสถิติเชิงอนุมาน คือ Paired t-test   

ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อยู่ในองค์กรรูปแบบขององค์กรเป็นธุรกิจเอกชน 

เป็นองค์กรขนาดกลางและมีรูปแบบเป็นบริษัทจํากัด โดยดํารงตําแหน่งผู้จัดการ มีอายุอยู่ระหว่าง 31-40 ปี การศึกษา

สูงสุดระดับปริญญาตรี และมีรายได้เฉล่ีย 15,001-20,000 บาท และมีความถี่ในการซ้ือเคร่ืองดับเพลิงหรืออัดและบรรจุ

สารเคมีดับเพลิง 1 ปีต่อคร้ัง ส่ังซื้อเคร่ืองดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งโดยตัดสินใจซ้ือด้วยตนเอง และมีเหตุผลในการเลือกซ้ือ

หรือใช้บริการคือ การมีการรับประกันสินค้า 

ผลการศึกษา ความพึงพอใจของลูกค้าองค์กรต่อบริการของ ห้างหุ้นส่วนจํากัด นิธิโปรดักส์ ไฟร์ แอนด์ เซฟตี้ 

พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความประทับใจต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการในด้านบุคลากรมากที่สุด  

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการในด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และผู้ตอบ

แบบสอบถามไม่มีความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดมากท่ีสุด รองลงมาคือ ปัจจัยด้านกระบวนการ

ให้บริการ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านการสร้างและการนําเสนอลักษณะทางกายภาพและปัจจัยด้านราคาตามลําดับ 

โดยมีปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสูดในแต่ละด้านดังน้ี ด้านบุคลากร คือ พนักงานมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี สุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใจ 

เต็มใจในการให้บริการ ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย คือ ช่องทางการส่ังซื้อสินค้าท่ีหลากหลาย เช่น ทางโทรศัพท์  E-mail

โทรสารหรือไลน์ ด้านราคา คือ ราคาเคร่ืองดับเพลิงมีความเหมาะสม ด้านการสรา้งและการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ 

คือ บริษัทมีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย ด้านผลิตภัณฑ์ คือ ผลิตภัณฑ์มีความหลากหลายตรงความต้องการ 

ด้านกระบวนการให้บริการ คือ เวลาเปิด-ปิดการให้บริการมีความเหมาะสม และด้านการส่งเสริมการตลาด คือ  

มีการแจกของขวัญให้ลูกค้าในชว่งเทศกาลปีใหม่ 

 

 

                                                            
* นักศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สําหรับผูบ้ริหาร คณะบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
** ดร. อาจารย์ประจําภาควิชาการบัญช ีคณะบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ABSTRACT 

The purpose of this independent research was to study satisfaction of organizational customer towards services of 

Nitiproduct Fire and Safety Limited Partnership by collecting the data from 181 customers of Nitiproduct Fire and Safety 

Limited Partnership.  This study used a questionnaire as a tool to observe and analyze the data by using descriptive 

statistics including frequency, percentage, average of arithmetic mean and inferential statistics in a form of a paired test. 

The findings showed that most of the respondents were male who were in medium-sized private limited business 

companies. They were in manager positions, aged between 31-40 years old, university graduates with average income 

between 15,001-20,000 baht a month. Their frequency of buying a fire distinguisher was once a year. They made a 

decision to buy a dry chemical fire extinguisher by themselves and the reason for using the service was due to product 

warranty.  

According to the findings of satisfaction of organizational customer towards services of Nitiproduct Fire and Safety, 

the respondents were the most impressed with a marketing mix factor in people.  They were also satisfied with a 

marketing mix factor in place or distribution. They were the most unsatisfied with marketing mix factors in sales promotion, 

service, product, physical evidence presentation and price respectively.  The sub-factors with the highest average of 

arithmetic mean in each aspect were people; sales people were friendly, polite, in a good mood and willing to provide 

service, place or distribution; there were many channels to buy the product, such as telephone, e-mail, fax or the 

application Line, price; the price of the fire extinguisher was reasonable, physical evidence presentation; the organization 

building was clean and tidy, product; there were many different products to satisfy the customers’  needs, process of 

service; opening and closing time was appropriate and sales promotion; the customers were given presents on New Year’s 

Day. 

บทนํา  

ธุรกิจท่ีนําเข้าและจําหน่ายผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ระบบดับเพลิง ติดต้ังระบบดับเพลิงให้กับงานโครงการต่าง ๆ 

ส่วนใหญ่ จะเป็นการขายให้แก่ผู้รับเหมาก่อสร้าง หรือโรงงานอุตสาหกรรมและหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ  

มีความสัมพันธ์โดยตรงกับการเติบโตของอุตสาหกรรม ธุรกิจนําเข้าและจําหน่ายผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ระบบดับเพลิง ม ี   

การแข่งขันปานกลางและมีโอกาสเติบโตอีก ปัจจุบันภาครัฐมีการออกกฎหมายเพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัยให้มีความ

เข้มงวดมากข้ึน ตลอดจนการปรับปรุงอาคารโรงงานเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2535  

จากมาตรการเข้มงวดบังคับใช้กฎหมายในเร่ืองความปลอดภัยของอาคารโรงงานอุตสาหกรรมท่ีกําหนดให้อาคาร ต้องมี

ระบบป้องกันเพลิงไหม้และการบังคับให้ตรวจสอบระบบดับเพลิงภายในอาคารทุก  3 - 5 ปีก่อนต่อใบอนุญาตใช้อาคาร 

(ไฟร์วิคเตอร์ลัดฟ้ายุโรปเจรจาพาร์ตเนอร์ใหม่ ตั้งเป้าปี 58  โตเท่าตัว ลุยโปรดักส์ใหม่ เจาะลูกค้าปิโตรเคมี, 2559: 

ออนไลน์) 



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

 

Vol. 3 No. 4 (October – December 2017)   130

 

ห้างหุ้นส่วนจํากัด นิธิโปรดักส์ ไฟร์ แอนด์ เซฟต้ี เป็นร้านจําหน่ายเคร่ืองดับเพลิงที่ได้มาตรฐาน  ชุดดับเพลิง 

อุปกรณ์ดับเพลิง อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (PPE) บริการรับอัดและบรรจุเคมีดับเพลิงทุกชนิด ตั้งอยู่ในเขตอําเภอเมือง

จังหวัดลําปาง ดําเนินกิจการมานานกว่า 15 ปีกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มธุรกิจเอกชน หน่วยงานราชการและ

รัฐวิสาหกิจ พบปัญหาท่ีได้รับการร้องเรียนจากลูกค้า เช่น เคร่ืองดับเพลิงท่ีซ้ือตามร้านค้าขนาดใหญ่จะไม่มีการบริการ

ตรวจเช็คสภาพและการให้บริการบํารุงรักษาเครื่องดับเพลิงหลังการขาย (เกษม รัชตานนท์, 2552) ไม่มีการอบรมสาธิต

วิธีการใช้งานตลอดจนการแนะนําสินค้าท่ีเฉพาะเจาะจงกับความต้องการใช้งาน (อุรชาติ กสิวงศ์สุนทร, 2546)  

ไม่มีการบริการจัดส่งหรือติดต้ังเคร่ืองดับเพลิงถึงท่ี และไม่มีการรับประกันสินค้า ในด้านการให้บริการ การขาดการให้

ข้อมูลและตอบข้อซักถามลูกค้าของพนักงาน (เกษม รัชตานนท์, 2552) ขณะเดียวกันลูกค้าบางส่วนของทางร้านเปล่ียนไป

ใช้บริการของผู้จําหน่ายเคร่ืองดับเพลิงรายอ่ืน และทางร้านก็ยังได้รับข้อร้องเรียนจากลูกค้าเก่ียวกับการให้บริการของ

พนักงานและการจัดส่งสินค้าที่ล่าช้า   

จากเหตุผลข้างต้น ผู้ศึกษาจึงสนใจท่ีจะศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าองค์กรต่อบริการของห้างหุ้นส่วนจํากัด  

นิธิโปรดักส์ ไฟร์ แอนด์ เซฟต้ี เพ่ือท่ีจะนําข้อมูลท่ีได้จากการศึกษามาใช้เป็นข้อมูลเบ้ืองต้นในการปรับปรุงการบริการขาย

เคร่ืองดับเพลิงของทางร้านให้เป็นท่ีพึงพอใจของลูกค้าและเพ่ือเป็นการเสริมสร้างศักยภาพในด้านการแข่งขันและด้านบริการ

การขายให้ดีย่ิงขึ้นต่อไป 

แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษา  

แนวคิดเก่ียวกับความคาดหวัง  (Expectation) Vroom (1970) ได้กล่าวถึงทฤษฎีความคาดหวังไว้ว่าการ

คาดหวังและการจูงใจในการทํางานของบุคคลจะประเมินความเป็นไปได้ของผลที่จะเกิดข้ึนแล้วจึงดําเนินการปฏิบัติตามที่

ได้คาดหวังไว้การจูงใจข้ึนอยู่กับการคาดหวังของมนุษย์ต่อผลท่ีเกิดข้ึนทฤษฎีการคาดหวังน้ีว่าบุคคลจะร่วมกิจกรรมที่

คาดหวังว่าจะได้รับรางวัลหรือส่ิงต่างๆท่ีปรารถนาการท่ีจะกระทําการใดๆ ขึ้นอยู่ กับตัวแปร 4 ประการ ได้แก่  

1. ผลตอบแทนท่ีได้รับเหมาะสมกับบทบาทเพียงใด 2. ความพอใจหรือไม่พึงพอใจต่อผลท่ีได้รับ 3. เม่ือเปรียบเทียบกับ

ผู้อื่นแลว้เชื่อว่าต้องเป็นได้รับผลน้ัน 4. มีโอกาสท่ีจะได้รับผลตอบแทนตามความคาดหวัง 

แนวคิดเก่ียวกับการรับรู้ Schiffman and Kanuk (2000) ได้อธิบายถึงการรับรู้ คือ กระบวนการ ท่ีบุคคล แต่ละ

คนมีการเลือก การประมวลผลและการตีความเกี่ยวกับตัวกระตุ้นออกมา ใหค้วามหมายและ ได้ภาพของโลกที่มีเน้ือหา 

แนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจ (Satisfaction) จิตตินันท์ นันทไพบูลย์ (2551) ได้กล่าวถึงความพึงพอใจ 

หมายถึงระดับความรู้สึกในทางบวกของบุคคลต่อส่ิงใดสิ่งหน่ึงและความพึงพอใจเป็นผลท่ีเกิดข้ึนจากการประเมินภาพรวม

ท้ังหมดของประสบการณ์หลายๆอย่างท่ีเก่ียวข้องกับสินค้าผลิตภัณฑ์หรือการบริการท่ีได้รับในระยะเวลาหนึ่ง หรือ        

การประเมินความสามารถของการนําเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง 
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วิธีการดําเนินการวิจัย 

ขอบเขตเนื้อหา เป็นการศึกษาข้อมูลเก่ียวกับความพึงพอใจของลูกค้าองค์กรต่อบริการการขายเครื่องดับเพลิง 

ของห้างหุ้นส่วนจํากัด นิธิโปรดักส์ ไฟร์ แอนด์ เซฟต้ี ตามทฤษฎีความคาดหวังและความพึงพอใจท่ีใช้สําหรับการประเมิน

ส่ิงที่ได้รับของลูกค้าองค์กรตามปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ (Services Marketing Mix หรือ 7P’s) 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรในการศึกษา คือ กลุ่มลูกค้าองค์กรที่ใช้บริการซ้ือเคร่ืองดับเพลิงหรืออัดและบรรจุสารเคมีดับเพลิงจาก 

ห้างหุ้นส่วนจํากัด นิธิโปรดักส์ ไฟร์ แอนด์ เซฟต้ี ในรอบปีท่ีผ่านมา พ.ศ. 2559 จํานวน 340 ราย โดยแบ่งกลุ่มลุกค้า

องค์กรออกเป็น 2 กลุ่ม หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ จํานวน 105 ราย กลุ่มลูกค้าธุรกิจเอกชนจํานวน 235 ราย จาก

การเปิดตารางกําหนดขนาดของ R. V. Krejcie และ D. W. Morgan ได้จํานวนตัวอย่างทั้งส้ิน 181 ราย โดยใช้วิธีการเลือก

ตัวอย่างตามสะดวก (Convenient Sampling) 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

ข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถาม จะนํามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ค่าความถี่ 

(Frequency ) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) นําเสนอในรูปของตารางประกอบคําบรรยาย โดยแบบสอบถาม 

ในส่วนท่ี 1 เป็นข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 เป็นการวัดระดับความคาดหวัง และการรับรู้ ซึ่งมีลักษณะ

เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยแต่ละข้อคําถามมีคําตอบให้เลือก 5 ระดับ ผลคะแนนท่ีได้นํามา

วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยพร้อมกําหนดเกณฑ์การแปลความหมายแต่ละระดับ ตามช่วงคะแนนเฉลี่ยและนําค่าเฉล่ียมาทดสอบ

ความแตกต่างระหว่างความคาดหวัง และการรับรู้ โดยใช้สถิติ Paired t-test เพื่อศึกษาว่า ลูกค้าพึงพอใจ ไม่พึงพอใจ หรือ

ประทับใจ โดยมีเกณฑ์ในการตัดสินใจ 

ผลการศึกษา 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ในการศึกษาคร้ังน้ี ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อยู่ในองค์กรรูปแบบองค์กรธุรกิจเอกชน 125 คน เป็นองค์กรขนาด

กลาง มีรูปแบบเป็นบริษัทจํากัด โดยดํารงตําแหน่งผู้จัดการ  อยู่ในองค์กรหน่วยงานราชการ 39 คน ส่วนใหญ่เป็น

หน่วยงานราชการประเภท องค์การบริหารส่วนตําบล โดยดํารงตําแหน่งกองช่าง และอยู่ในองค์กรหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 

17 คน โดยดํารงตําแหน่งตําแหน่งฝ่ายจัดซ้ือจัดจ้าง มีอายุระหว่าง 31 - 40 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายได้ 15,001 

- 20,000 บาทต่อเดือน ความถ่ีในการซ้ือเคร่ืองดับเพลิงหรืออัดและบรรจุสารเคมีดับเพลิง 1 ปีต่อครั้ง ส่ังซ้ือถังดับเพลิง

ชนิดผงเคมีแห้งโดยตัดสินใจซ้ือด้วยตนเอง และมเีหตุผลในการเลือกซ้ือหรือใช้บริการคือมีการรับประกันสินค้า 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลความพึงพอใจของลูกค้าองค์กรต่อบริการของ ห้างหุ้นส่วนจํากัด นิธิโปรดักส์ ไฟร์ แอนด์ เซฟต้ี 

1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ภาพรวมระดับความคาดหวังมากกว่าระดับการรับรู้ของปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์อย่างมี

นัยสําคัญ ลูกค้าประทับใจในเร่ือง การรับประกันสินค้า ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และผลิตภัณฑ์มี          

ความหลากหลายตรงความต้องการ  

2. ด้านราคา (Price) ภาพรวมมีระดับความคาดหวังมากกว่าระดับการรับรู้ของปัจจัยด้านราคาอย่างมีนัยสําคัญ 

ลู ก ค้ าประทั บ ใจ ใน เร่ือ งราคา เค ร่ือ ง ดับ เพลิ ง มี ความ เหมาะสม   ราคาอะไหล่ มี ค วาม เหมาะสม   

มีส่วนลดกรณท่ีีซ้ือจํานวนมาก และ มีความถูกต้องในการคิดค่าบริการ  

3. ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (Place) ภาพรวมมีระดับความคาดหวังและระดับการรับรู้ของปัจจัยด้านช่อง

ทางการจัดจําหน่ายไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามีระดับความคาดหวัง

แตกต่างจากระดับการรับรู้ของปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่ายโดยลูกค้าประทับใจในเร่ือง มีที่จอดรถเพียงพอ 

สะดวกสบาย และ ช่องทางการสั่งซ้ือสินค้าที่หลากหลาย เช่น ทางโทรศัพท์ /E-mail/ โทรสาร/ไลน์  

4. ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ภาพรวมมีระดับความคาดหวังมากกว่าระดับการรับรู้ของปัจจัยด้าน

การส่งเสริมการตลาดอย่างมีนัยสําคัญ ลูกค้าประทับใจในเร่ืองในเร่ืองมีการแจกของขวัญให้ลูกค้าในช่วงเทศกาล

ปีใหม่และรับเปลี่ยนสินค้าเม่ือสินค้ามีปัญหา  

5. ด้านบุคลากร (People) ภาพรวมมีระดับการรับรู้มากกว่าระดับความคาดหวังของปัจจัยด้านบุคลากรอย่างมี

นัยสําคัญ ลูกค้าประทับใจในเร่ืองพนักงานมีความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ของทางร้านเป็นอย่างดี  พนักงาน

สามารถตอบคําถาม ให้ข้อมูล และช่วยแก้ปัญหาได้ถูกต้องตามที่ลูกค้าต้องการ พนักงานมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีด ี

สุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจในการให้บริการ  พนักงานมีความรับผิดชอบ และพนักงานมีความซ่ือสัตย ์เชื่อถือได้   

6. ด้านกระบวนการให้บริการ (Process) ภาพรวมมีระดับความคาดหวังมากกว่าระดับการรับรู้ของปัจจัยด้าน

กระบวนการให้บริการอย่างมีลูกค้าประทับใจในเร่ืองเวลาเปิด-ปิด การให้บริการเหมาะสม และระยะเวลาใน     

การจัดหาสินค้า   

7. ด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence)ภาพรวมมีระดับความคาดหวัง

มากกว่าระดับการรับรู้ของปัจจัยด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพอย่างมีลูกค้าประทับใจในเร่ือง

บริษัทความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย  ความทันสมัยของอุปกรณ์และเคร่ืองมือในการให้บริการ  บริษัทมี

ความเป็นระเบียบในการจัดวางสินค้าและเอกสารต่างๆ ลูกค้ามีความสะดวกในการใช้บริการและการจัดเรียง

สินค้า น่าสนใจ สังเกตได้ง่าย   

อภิปรายผล 

1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 

จากผลการศึกษาพบว่าลูกค้ามีระดับความคาดหวังในเร่ืองสินค้ามีปริมาณเพียงพอกับความต้องการของลูกค้า 

และมีระดับการรับรู้ในเร่ืองการรับประกันสินค้า ไม่สอดคล้องกับ เกษม รัชตานนท์  (2552) ได้ศึกษาความคิดเห็นท่ีมีต่อ
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กระบวนการให้บริการบํารุงรักษาเครื่องดับเพลิงของบริษัท แอนตี้ไฟร์ อินดัสตรี จํากัด ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 

พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ลูกค้าเห็นด้วยกับการให้บรกิารการเอาใจใส่ในการให้บรกิาร 

2. ด้านราคา (Price) 

ผลการศึกษาพบว่าลูกค้ามีระดับความคาดหวังในเร่ืองอัตราค่าบริการการอัด-บรรจุเหมาะสม และมีระดับ    

การรับรู้ในเร่ืองราคาเคร่ืองดับเพลิงมีความเหมาะสม สอดคล้องกับ เกษม รัชตานนท์  (2552) ได้ศึกษาความคิดเห็นท่ีมี

ต่อกระบวนการให้บริการบํารุงรักษาเคร่ืองดับเพลิงของบริษัท แอนต้ีไฟร์ อินดัสตรี จํากัด ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 

พบว่า ด้านราคา เห็นด้วยกับความเหมาะสมอัตราค่าบริการในงานให้บริการบํารุงรักษาอุปกรณ์เครื่องดับเพลิง 

3. ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (Place) 

ผลการศึกษาพบว่าลูกค้ามีระดับความคาดหวังในเร่ืองมีท่ีต้ังของบริษัทง่ายต่อการซ้ือสินค้าและใช้บริการ และมี

ระดับการรับรู้ในเร่ืองช่องทางการส่ังซ้ือสินค้าท่ีหลากหลาย เช่น ทางโทรศัพท์ /E-mail/ โทรสาร/ไลน์ ไม่สอดคล้องกับ 

เกษม รัชตานนท์  (2552) ได้ศึกษาความคิดเห็นท่ีมีต่อกระบวนการให้บริการบํารุงรักษาเคร่ืองดับเพลิงของบริษัท แอนตี้

ไฟร์ อินดัสตร ีจํากัด ในเขตกรุงเทพและปรมิณฑล เน่ืองจากไม่ได้ศึกษาความคิดเห็นในด้านช่องทางการจัดจําหนา่ย 

4. ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

ผลการศึกษาพบว่าลูกค้ามีระดับความคาดหวังในเร่ืองมีการโฆษณาผ่านส่ือ หนังสือพิมพ์ /วิทยุอย่างสม่ําเสมอ 

และ และมีระดับการรับรู้ในเร่ืองรับเปล่ียนสินค้าเม่ือสินค้ามีปัญหา ไม่สอดคล้องกับ เกษม รัชตานนท์  (2552) ได้ศึกษา

ความคิดเห็นท่ีมีต่อกระบวนการให้บริการบํารุงรักษาเคร่ืองดับเพลิงของบริษัท แอนต้ีไฟร์ อินดัสตรี จํากัด ในเขตกรุงเทพ

และปริมณฑล พบว่า ด้านการส่งเสริมทางการตลาด เห็นด้วยกับการให้บริการเร่ืองการให้ข้อมูลลูกค้าท่ีลูกค้าต้องการ

เม่ือมีการสอบถามกับผู้ให้บริการมากที่สุด 

5. ด้านบุคลากร (People) 

ผลการศึกษาพบว่าลูกค้ามีระดับความคาดหวังในเร่ืองพนักงานสามารถแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าได้ทัน และตรง

ความต้องการ และมีระดับการรับรู้ในเร่ืองพนักงานมีความรู้ความเขา้ใจในผลิตภัณฑ์ของทางรา้นเป็นอย่างดี ไม่สอดคล้อง

กับ เกษม รัชตานนท์ (2552) ได้ศึกษาความคิดเห็นท่ีมีต่อกระบวนการให้บริการบํารุงรักษาเคร่ืองดับเพลิงของบริษัท 

แอนต้ีไฟร์ อินดัสตรี จํากัด ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลพบว่า ด้านบุคลากรเห็นด้วยกับการให้บริการเร่ืองความเอาใจใส่

ในการให้บริการมากท่ีสุด 

6. ด้านกระบวนการให้บริการ (Process) 

ผลการศึกษาพบว่าลูกค้ามีระดับความคาดหวังในเร่ืองการแก้ปัญหาหลังพบข้อบกพร่องในการใช้บริการ และมี

ระดับการรับรู้ในเร่ืองเวลาเปิด-ปิด การให้บริการเหมาะสม ไม่สอดคล้อง เกษม รัชตานนท์  (2552) ได้ศึกษาความคิดเห็นท่ีมี

ต่อกระบวนการใหบ้ริการบํารุงรักษาเคร่ืองดับเพลิงของบริษัท แอนต้ีไฟร์ อินดัสตรี จํากัด ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลพบว่า 

ผู้ซื้อให้ความสําคัญกับเร่ืองการให้ขอ้มูลท่ีต้องการเมื่อมีการสอบถามมากที่สุด 

7. ด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) 

ผลการศึกษาพบวา่ลูกค้ามีระดับความคาดหวังในเร่ืองบริษัทมีความม่ันคง มีช่ือเสียงท่ีดี และมีระดับการรับรูใ้นเรื่อง

บริษัทมีความสะอาดเรียบร้อย ไม่สอดคล้อง เกษม รัชตานนท์  (2552) ได้ศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อกระบวนการให้บริการ
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บํารุงรักษาเครื่องดับเพลิงของบริษัท แอนต้ีไฟร์ อินดัสตรี จํากัด ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลพบว่า ผู้ซ้ือให้ความสําคัญใน

เร่ืองความครบถ้วนของอุปกรณแ์ละการบํารุงรักษาอุปกรณเ์ครื่องดับเพลิง 

ข้อเสนอแนะ 

1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 

เคร่ืองดับเพลิงท่ีทางร้านจัดจําหน่ายน้ันเป็นเคร่ืองดับเพลิงท่ีรับมาจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรง ไม่ได้เป็นผู้ผลิตเอง 

อีกท้ังเคร่ืองดับเพลิงส่วนใหญ่จะเน้นที่การใช้งานเป็นสําคัญได้ได้เน้นรูปลักษณ์ความสวยงามภายนอก จะนําข้อเสนอแนะที่

ลูกค้าต้องการแจ้งให้บริษัทผู้ผลิตทราบความต้องการของผู้ใช้งานในเร่ืองรูปลักษณ์ท่ีทันสมัยของเคร่ืองดับเพลิงท่ีใช้ใน

ปัจจุบันมากขึ้น ในด้านสินค้าไม่เพียงพอต่อความต้องการน้ัน ทางบริษัทพิจารณาให้มีการวางแผนพยากรณ์ยอดขาย และ

บริหารจัดการสินค้าคงคลัง เพ่ือให้มีสินค้าเพียงพอกับความต้องการของลูกค้า 

2. ด้านราคา (Price) 

เน่ืองจากปัจจุบันค่าบริการอัดและบรรจุสารมีเคมีดับเพลิงน้ันราคาค่าบริการในการอัดและบรรจุสารเคมีจะแปร

ผันตามขนาดของถังดับเพลิงและชนิดของสารเคมีท่ีใช้ในการอัดและบรรจุ ซ่ึงความแตกต่างกันท้ังราคาและคุณสมบัติของ

สารเคมีชนิดน้ันๆ หากโรงงานผู้ผลิตปรับราคาสารเคมีท่ีใช้ในการบรรจุ ตลอดจนราคาอะไหล่ท่ีใช้ก็จะส่งผลให้มีราคา

สูงขึ้น ดังน้ันหากลูกค้ามีถังดับเพลิงเก่าท่ีใช้งานไม่ได้แล้วเก็บอะไหล่บางอย่างที่ยังสามารถใช้งานได้ดีไว้ เพื่อใช้เป็นอะไหล่

สํารอง จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในส่วนน้ีได้ และในด้านช่องทางการชําระเงินท่ีหลากหลายน้ัน เน่ืองจากปัจจุบันช่องทาง      

การชําระเงินยังไม่ครอบคลุมทุกๆธนาคารตามท่ีลูกค้าสะดวกได้ครบ แต่จะพิจารณาเปิดบัญชีธนาคารเพิ่มเติม  เพ่ือ  

ความสะดวกในการชําระเงินของลูกค้ายิ่งข้ึน 

3. ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (Place) 

ลูกค้าไม่พึงพอใจ คือ ท่ีต้ังของบริษัทง่ายต่อการซ้ือสินค้าและบริการ และป้ายชื่อร้านมีความเด่นชัดสังเกตได้ง่าย

บริษัทควรจัดทําป้ายบริษัทใหม่ให้มีความเด่นชัดและชัดเจนและควรเพิ่มป้ายบอกทางเป็นระยะเพ่ือให้ลูกค้าท่ีเข้ามาติดต่อ

ใช้บริการสามารถหาได้ง่ายและสะดวกเพิ่มมากขึ้น 

4. ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

ทางบริษัทควรพิจารณาเพิ่มงบประมาณในการทําการส่งเสริมการตลาดให้เพิ่มมากข้ึน และวางแผนช่องทาง   

การโฆษณาให้ถูกต้องตรงตามลูกค้าเป้าหมาย เพ่ือเพิ่มการรับรู้ของลูกค้าและก่อให้เกิดการรับรู้และความพึงพอใจเพิ่มขึ้น 

5. ด้านบุคลากร (People) 

ด้านบุคลากรที่ลูกค้าไม่พึงพอใจ คือ ด้านความรวดเร็วในการให้บริการของพนักงานและความกระตือรือร้นใน

การให้บริการของพนักงาน เน่ืองมาจากพนักงานในบริษัทมีจํานวนไม่เพียงพอ จึงทําให้มีการปฏิบัติงานท่ีช้าเกินไปทําให้

ลูกค้าไม่พึงพอใจ ดังน้ันควรจัดหาพนักงานเพิ่มเติมเพื่อให้บรกิารลูกค้าได้ดียิ่งข้ึน 
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6. ด้านกระบวนการให้บริการ (Process) 

ลูกค้าไม่พึงพอใจ ความรวดเร็วในการให้บริการและระยะเวลาในการอัดและบรรจุเติมน้ํายาเคมีดับเพลิงม ี   

ความเหมาะสม เน่ืองจากจํานวนพนักงานในการให้บริการลูกค้ามีไม่เพียงพอต่อจํานวนลูกค้าท่ีเพิ่มมากข้ึนในปัจจุบัน 

ดังน้ันทางบริษัทควรพิจารณารับพนักงานเพิ่มเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและให้บริการลูกค้าได้ทันรวดเร็วข้ึน 

แต่ในส่วนของปัจจัยย่อยในความรวดเร็วในการให้บริการและระยะเวลาในการอัดและบรรจุเติมนํ้ายาเคมีดับเพลิงท่ีล่าช้า

ทางบริษัท ควรจะมีการลงทุนเทคโนโลยีการอัดและบรรจุสารเคมีดับเพลิงท่ีมีความทันสมัยมากข้ึน นําเทคโนโลยีใหม่ๆมา

ใช้ หรือใช้เครื่องจักรในการอัดและบรรจุสารเคมีในห้องท่ีมีความช้ืนต่ําก็จะช่วยยืดอายุการเก็บรักษาผงเคมีแห้งได้ ทําให้

ตอบสนองความตอ้งการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น 

7. ด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) 

ลูกค้าไม่พึงพอใจ ด้านส่ิงอํานวยความสะดวกอื่น ๆ เช่นน้ําด่ืม กาแฟ และป้ายช่ือบริษัทท่ีมองเห็นชัดเจน 

เน่ืองจากเป็นธุรกิจขนาดเล็ก นํ้าด่ืมและกาแฟอาจจะยังไม่เพียบพร้อมดีนัก ดังน้ัน จะนําข้อบกพร่องในส่วนน้ีไปปรับปรุง

แก้ไข เพื่อให้บริการลูกค้าได้ดีกว่าเดิม และในส่วนของป้ายช่ือบริษัทท่ีมองเห็นชัดเจนนั้น เน่ืองจากป้ายปัจจุบันมีความเก่า 

ทําให้มองเห็นได้ไม่ชัดเจน ควรทําการปรับปรุงป้ายให้เห็นเด่นชัดย่ิงขึ้น 
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